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تقديم بقلم
الأستاذ الشعخ محمد عيد العباسي
بخإ%لفة%لر احمررلرخ!بض
الحمد لله عل تجزيل نعمائه ، والصلاة والسلام عل خاتم رسله
وأفضل أنبيائه ، وعل آله وأصحابه وأصفيائه،
أما بعد : فقد شاءت إرادة العلي القدير ، جل شانه وئقدست
أسماؤه ، ولا راذ لامره ، ولا معقب لحكمه ، أن يختار إلى جواره في هذا
العايم كوكبة من أكبر علماء الاسلام ، وأئمة الدين ودعاته ، كان أبرزهم
وأجلهم شيخا الاسلام الجليلان ، والامامان السلفيان الشهيران :
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ، ومحمد ناصر الدين الالباني ، رحمهما الله
تعالى رحمة واسعة ، وأجزل ثوابهما، ورفع درجتهما، وجعلهما في
عليين ، مع النبيين والضديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقأ.
ولاشك أن فقد العلماء سبب كبير لفقد العلم ، لائهم حاملوه
وناشروه ، وإن لم يخلفهم أمثالهم ، ويسذ مسذهم أشكالهم ، فإن ذلك
يكون نذير شر للأمة ، وكلمة خطيرة في بناء الدين ، لانهم -كما قال
النبي !يخ! - الذين ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل
الجاهلين.
وإن فقد علمائنا ليلقي العبء الثقيل ، والمسؤولية الكبيرة على
إخواني طلبة العلم ليضاعفوا الجهد ، ويشفروا عن ساعد الجد ، ويخلصوا
لله تعالى عملهم ، ويستعينوا به وحده ليعؤضوا المسلمين بعض مافقدوه ،
وإن كنت لا أظن أنهم سيدركون شاؤ من فقدنا ، ولكن ما لاليدرك كله
لا يترك جله.
هذا ، وإن من البز بمن فقدنا ، ومن حقهم وحق ديننا علينا أ ن
نحمل دعوتهم التي هي دعوة الائبياء جميعا ، ونذيع علمهم ، وننشر
آثارهم ، فيكتب لنا ولهم الاخر ، ويستمر بعد موتهم كما ثبت عن
النبي !ي! أنه فال :
"إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم
ينتفع به ، أو ول د صالح يدعو له"(1).
وأداء لهذا الحق قام الاخ الفاضل الاستاذ نور الدين طالب -حفظه
الله تعالى وبارك فيه - بجمع ماتناثر من مقالات أستاذنا الألباني وفتاويه
و ( دود b التي كان نشرها منذ نحو نصف قرن في مجلتين شهرئتين كانتا من
خيرة المجلات الإسلامية وقتئذ، وهما مجلة التمدن الإسلامي ، ومجلة
المسلمون ، وكانتا تصدران في بلاد الشام ، وقصد الاخ الكريم جمع مالم
ينشر من تلك الآثار في كتاب بخلاف مانشر ، مثل "التعقب الحثيث"
و"نقد نصوص حديثية " و"دفاع عن الحديث النبوي والسيرة "(2)،
فنسخها ، ورتبها ، وقذم لها ، ثم ضم إليها في القسم الثاني من الكتاب
(1 ) رواه مسلم ، والبخاري في "الأدب المفرد" ، وأصحاب السنن الثلاثة عن أبي هريرة .
(2) وهذه الآثار التي جمعت في كتاب مضى على طبعها زمن طويل ،، وكثير من طلبة العلم
يجهلونها ولاتتوفر لديهم ، فلعل ورثة فقيدنا والقائمين على نشر آثاره يعيدون نثرها بين
الحين والآخر ، كما يحسن أن تجمع في كتاب واحد ، ولعلهم فاعلر ن . ( العباسي ) .
طائفة مختارة من المقالات التي كتبها بعض تلاميذ شيخنا الألباني عقب
وفاته ، فكان هذا الكتاب النافع القيم -إن شاء الله -.
وقد بادر الاخ الفاضل الأستاذ محمد زهرة ، المشرف على مكتبة
"أطلس" رغبة في نشر العلم ، وإحياء لذكر أستاذنا الألباني بطبع هذا
الكتاب ، ورغب إلي هو ومؤلفه أن أراجعه وأقدم له ، فوافقت على ذلك
بكل سرور ، وها هو -أخي القارىء- بين يديك ثمرأ مستطابا ، ومنهلأ
عذبا زلالأ ، وهو يبين نضج شيخنا المبكر ، ورسوخ قدمه في العلم،
ودقته في البحث ، وعمقه وتمكنه في علوم ، الاسلام وخاصة السنة
النبوية ، فشكر الله تعالى لاخوينا معذ الكتاب وناشره اللذين أنقذا هذه
الآثار من الضياع والنسيان ، ووضعاها في متناول أيدي طلهة العلم،
ورحم الله أستاذنا الكبير رحمة واسعة ، وجمعنا به في مقعد صدق عند
مليك مقتدر.
وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا وهادينا محمد ، والحمد دله ر ب
العالمين.
وكلتبه
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تقديم بقلم
الأستاذ الشخ عبد الفه علويق
بخ!ابنة%لو الرخمفخيص
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ده وأشهد أن محمدآ عبده ورسوده.
( تأئها آ لدين ة اقنو) آتقو) آدتة حق تقايهء ؤلآ تموتن إلا ؤإشم ئ!يمون ! .
( تأتها آلتآسد آئقوأ زئبهما آلدى ظقكل ين تفم!ى دفقيؤ ؤطق يئها زؤجها ؤتت مئهما
يىطصلاكميرا ولنمتآص ؤآئقوأ آلتة آ لذى ق!آبون بو وآ لأزصام إن آلئة ءن علئتم ر!سا ! .
( تآتها أ لدين ءامنؤا آئقوأ آدئة وقولؤا قو، سملى يدأ ! يقيخ دكتم آ!دتم ويغفر
ثكتم ذلؤلبهتم ومن يطع آلمحة ؤريمول!ر ققذ قاز !ؤزا عطيما ! .
أما بعد:
( كتبح يت! قا في آ الئتتؤت ؤقا في آ لأرفي آقيك آتفذويير آتقننممنر آلحيهيير! فؤ آلدى
تضشا في آلاجمتن زممولا ينهخ !لؤا غقنهتم ة اتيهء ؤئركيهتم ؤيغ!هم آتيهتنب ؤالجكضة قان
تمنوأ مق فتل لفى ضعقلى قبيهز بملا و اخرين يتهخ تخا تقحقؤا صهم ؤممؤ آتغنيليز آلمحكيم!
أ الجمعة : 1 -13 .
أبدأ بحمد الله وحسن توفيقه التقديم لهذه المقالات ، وهي مما تفرق
من آثار شيخنا الامام بحق محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله رحمة
واسعة وألحقنا به وبكافة الأخيار في جنات النعيم - .
ما ترك العلما 4 إلأ العلم ، وما ترك الكملة إلا الكمال ، وما ترك
الفضلاء إلا الفضل.
لقد عشنا مع الشيخ قرابة نصف قرن ، فسمعنا منه وعقلنا ووعينا
الكثير الطيب ، وفاتنا الكثير مما لم نسمع منه مباشرة لانشغالنا في شؤون
حياتنا ، أو مما ناءت بحمله الذاكرة عل كثرة ما تحمل ، أو مما كان سببه
ناي الديار ، ولمدد مختلفة تطول وتقصر.
ووددت بعد الفراق استعادة الزمن بما يحمل لأجمع الشتات وأضم
المتفرق ، ليكون عونا لي عل شخد الهمة ودفع الذاكر؟ إلى الأما آ .
وحيث إن الأماني لا تغني عن الحقائق ، فما لا يدرذ كله لا يترك
جله ، ولنشرع بجمع ما أمكننا جمعه ، ولو من بطون المجلات وصفحات
الجرائد ، وحواشي المطويات .
وليكن عملنا هذا ردأ للجميل لهذا الشيخ العظيم ، وكفارة لما
فرطنا من الكثير في حقه ، ومساهمة في نشر الحق وتعليمه ، وتبديدأ
لظلمات الوهم والجهل الذي ران عل قلوب المخالفين ، وإحباطا لكيد
الكائدين ، وتشكيك الزائفين.
وصدق رسول الله !يم بقوله : "يحيئ هذا اليفتم من كل خلف!
غذوئه ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ، وانتحال
المبطلين " .
وقال عبد الله بن مسعود : " كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهزئم فيها
الكبيز ، ويربو فيها الصغيز ، ويتخذها الناس سنة ، فإذا غيئت قالوا
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غيزب السنة . قالوا : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كئزت
قراؤكم ، وقفت فقهاؤكم ، وكئزث أمراؤكم ، وقفت أمناؤكم،
واثئم!مب الدنيا بعمل الآخرة )) . رواه الدارمي في المقدمة.
وقال رسول الله ع!يم : " لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله
لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على
الناس ، رواه مسلم.
إن شيوخنا الذين علمونا مئات كئر ، هم نجولم في السماء ، أعلائم
هدايؤ في الأرض ، ولكن ! لئن كانوا نجومأ فالشيخ ناصر بينهم بدو ،
ولئن كانوا في الأرض أعلامأ فالشيخ ناصر بينهم كالطوب العظييم ، ولئن
كانوا بحاز عليم فالشيخ ناصر محيط.
عرفث الشيخ منذ قرابيما نصفب قرن ، عفيفا حليمأ عليما واستي
الصديى ، يناقشق كل أمير بصبر وئؤد؟ ، واستحضايى أدلة ، ويقبل النصيحة
من الكبير والصغير ، ومن العالم والجاهل ، لا يتكبز على أحد،
ولا يتطاوذ على الآخرين ، عفيفت اليد والقلمب ، ياكل من كمسب يده ،
لا يتركنا ندفع عنه أخز السيارة أو الترام بل يدفع عن كل محبيه ويقول :
حتى أخال! المشايخ الذ 3 ن يتسلطون على أموالي محبئهم ومريديهم.
كان كثير من شيوخنا يتسافهون ويتحامقون إن سالنا أحدهم عن
دليل مسالة ما ، لأن كل واحل! منهم واهم تذعي لنف!يميما العصمة،
ولكلاجميما الشلاقة ، ولكر، الشيخ ناصر كان يسبفنا بسوق الدليل قبل أ ن
نساله ، وكان غيره يضيق ذرعا إن سألناة عن صحؤ نصق ، وتخن بعد أ ن
يستر!بئ ، ولكن الشيخ ناصر كان ئدزئنا على السؤالي عن الأدلة إن سان
حكما ، ويقول : يا ليتك ، تساليي عن دليل ذلك ، وعن صحته.
كان يامزنا بالخشوع للهءفي العبادة ، وغيزنا يضع صورة شيخه بين
عينيه حين يقول : ( إئائرنعباوإئائر!تتقب ! .
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لم يذتج في يوأ من الأيام أن له مذهبآ مستقلآ ، أو رأيا فريدأ كما
يزعمون عنه ، بل كان ينهانا عن الانفراد برأي ، وكان يقول : لا تنفرد
برأي ليس لك فيه إمام من السابقين.
زغموا عليه أنه يبتعد عن العلماء ، ولكنه كان أقزب الناسيى إلى
العلماء .
زعموا أنه كان يحارفي المذاهمت الاربعة ، ولكنه كان أشذ الناسيى
اتتاعا للأئميما الاربعيما واحتراما لهم واكتسابا من علومهم.
لقد علمتا بحق حمت العلماء العاملين الاولين منهم والآخرين،
وحدت أئميما المسلمين ، وكيف ئئيبئ هذا الحمب علما وفقها وخلقآ ضمن
إطار السنة النبوية ، فاين الدعايات الكاذبة على كثرتها؟
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبضرما قد خذثوك فما زا 5 كمن شمغا
لقد خالف رسول الله !يو كافة الجاهليين واتبعص الحق الذي أنزل عليه
فقالوا ساحر أو مجنون . فقال تعالمط : ( كذلك قآ أت آلدين ين قتيالم يق زسمولي
الم قالوا مماحر آؤتجون ! آتواص!ؤ) بة بل لهتم قؤئم طاغون ! وهذا ما خصل مع أتباع
سيد المرسلين عليه الصلاة واللام ، فالامائم أحمد بن حنبل كم اتهموه
واستعدؤا عليه الحكام ، وابن تيمية كم اتهموه واستعدؤا عليه الامراء ،
وأهل السنة والجماعة كالشيخ ناصر وغيره كم اتهموهم واستعذؤا عليهم
ذوي السلطة والنفوذ ؟
هذه سنة المرسلين وسنة أتباعهيم ، يقابفقا سفه الجاهلين ، ويقابل
أتباغ المرسلين شفه أتباع الجاهلين من ذوي الجهل والكبرياء .
هذه شئة اللهص في الحياة ، فلنكن ملتزمين لستؤ المرسلين دائما حتى
ننعتم برضواني اللهص في الدنيا والآخرة .
فليتك تخلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب
نزداد إيمانأ إذا كقر الناسبى ، ونزداد يقينآ إذا تشككوا ، ونزداد
التزاما إذا تفلتوا ، كتافي الله وسنة رسوله ع!ي!ر هما العينان المبصرتان لنا،
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فبهما نرى ولهما ننتمي ، وفيهما نعمل ، وعل منهاجهقا تتألف دعوتنا
وبصير تنا ( قتم هزو ءسمبيلى آدلمخؤآ إلى آلتة عك بصيرء آتا ؤميئ آتتعنى ؤسمثخق آلئ! وقآ
آتا ين أ قمثركيهنى ! ء
الصراع مع الرويبضة:
روى ابن ماجه في الفتن برقم 4036 بسند صحيح عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي عقيم قال :"سيأتي على الناس سنوات خداعات ،
ئصذن فيها الكاذفي ويكذفي فيها الصادن ، ويؤتمن فيها الخائن ، ولمجؤن
فيها الأمين ، وينطق فيها الزوئيضة )) قيل : وما الروئبضة ؟ قاذ:
" الرجل التافه يتكلم في أمر العاقة " .
نحم لقد شكل هؤلاء الرويبضة كتلة خوتها طبقة كتيمة ، مكونة من
خلطؤ غريبؤ ممزوجؤ بالحقد ، والجهل ، والنفعية ، والوصولييما ، والكبرياء ،
والغلظيما، والجفاء، والتعصمب الأعمى للرأي ، والعصبيؤ للآباء والأجداب،
والهوى ، والغمه . . . وغيرها ، ظلمات بعضها فون بعض إذا أخرقي يدة
لم يكد يراها ، هذه هي الرويبضة ، وهؤلاء هم جماعتها الذين يتدخلون في
شؤون عاقيما المسلمين بغير عليم ولا هدئ ولاكتاصب منير ، حمتة الجاهلييما
تناذ من أفضل من يحمل الكتاب والسنة عن علم وعن هدى .
لقد حمل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السنة من مصادرقا
الأصلتة دراية ورواية ، وعاد بثئويها عل آغظيم مصاب رقا من كتب السلفط
الصالح مباشرة بكل ضبز وائاة ، وعل بصير؟ تافؤ ، وذهني وقاب سبق فيه
من مشى معه ،ولحق فييما من شتقه ، وشهد له كل العلماء العاملين بالقدرة
العجيبؤ على خمل الجليم ،وشغؤ الفهيم ،وعمتي المقيما،وحقيقة الاخلاص لله.
ويأتي بعد كل هذا من لا يساوفي أقامه بالعليم والفهيم والفقيما في دين
الثه شيئا ، فيوزع ألقاقي العليم والجهل ومحبيما الرسولي على من يشا 4 من
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الناليى دون علم ولا هدى ولاكتاب منير ، ويحاول .غمط الشيني ناصر
حقه فيقلل من شأنه ، ويقدح بعلمه ، ويزعم عليه المزاعم ، وما أشبه
الليلة بالبارحة ، فهذا سعد بن أبي وقاصبى -رضي الله عنه - ، أحد العشرة
المبشرين بالجنة ، وأحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة ، يوليه أميز
المؤمنين عمز ولاية الكوف! بالعراق ، فيحكم بينهم ويسوسهم ويصلي بهم
على اتم ما تعلئم من النبي لمجي! ويعدل بينهم في الخكم ، ولكن الرويبضة في
الكوفؤ شكوه إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارأ ، فشكوة حتى ذكروا
أنه لا يحسن يصلي ، فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق ، إن هؤلاء يزعمون
أنك لاتحسن تصلي ، قال : أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة
رسول الله بتى ما أخيرئم عنها ، أصين صلاة العشاء فأركد في الأؤلتين،
وأيخفث في الأخزتين ، قال : ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ، فارسل قعه
رجلأ أو رجالأ إلى الكوفة ، فسال عنه أهل الكوفة ، ولم تدع مسجدأ إلا
سأل عنه ، فيثنون عليه معروفا ، حتى دخل مسجدأ لبني غئسبى ، فقام
رجل منهم ئقال له أسامة بن قتادة -ئكتى أبا شغدة - ، قال : أما إذا
نشدتنا ، فإن سعدأ كان لا يسير بالرئ! ، ولا يقسم بالسوئ! ، ولا يعدل
في القضتيما ، قال سعد : آما والله لادعون بثلاث : اللهم إن كان غئدك
هذا كاذبأ قام رياء وشمعة ، فاطل عمرة ، وأطل ققزة ، وغزضه للفتن،
قال : فكان بعد إذا شئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد.
قال عبد الملك -راوي القصة - : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه
على عينيه ، وءانه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن ، رواه البخاري .
هذه افعاذ الرويبضيما في قليما علمهم ، وققة عقلهم ، وضعفب
آراثهم ، وسوء تمسكهم بدين الله ، يها!ون جبال العلم والتقوى
والقضائل ، فما أشبه الليلة بالبارحة ، لكن العلماء المخلصين سائرون
على النهج مهما كانت العقبات .
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وتعد . . . فهذه خواطر وشجون ، فاضت بها نفسي ، في التقدمة
لمقالات شيخنا العلامة الالباني - رحمه الله تعالى - .
وأحمث أن أشيز هنا إلى أن هذه المقالاب والردوذ والقتاوى هي
تاكورة ما كتمت الشيخ ، وتشرة في المجلات الذمشقييما ، وقد قام بجمعها
وتوثيمها الأستاد الفاضل نور الدين طالب ، ثم دقعها إلمب للنظير فيها،
والعناي! بها ، والتقدمه لها ، وفاء لشيخنا الراحل - رحمه الله تعالى - .
وقد تركث حكاية لمحضيما هذه المقالات إلى الافي القاصل نور الدين
طالب ، حيث تتنقا كاملة في مقالب تشرة في مجلة الدعوة ، هذا وأساذ
الله تعالى أن يرحم شيخنا ، ويغفر له ، ويجزيه عن الاسلام والمسلمين
خيرأ .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ا لر ياض
5 1 / 8 / 5 2 4 1 هـ
8 1 / 1 1 / 9 9 9 1 م
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وكتبه
أبو عبد الرخمن
عبد الله بن محمد غفوش
 
تقديم بقلم
الأستاذ نور الدين طالب (1)
لقد فجع العالم الإسلامي - وما أكثز فواجغه في هذا العايم الأسيفب-
بوفاة مخدث العصير العلام! الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المولود في
ألبانيا سنة 1333 هـوالمتوفى في عفان عصر يوم السبت الثاني والعشرين
من شهر جمادى الاخرة سنة 1420 هـ-رحمه الله تعالى وأدخله فسيح
جناته -.
وبوفاته ققذ المسلمون عافة مرجعأ من مراجع الفتوى والرأي
والمشورة ، وفقد طلبة العلم خاصة رجلأ كرس حياته كلها لخدمة السنة
النبوية ، والذصت عنها.
وأود في مقالي هنا أن أضع ركنا مهمأ في ترجمة الشيخ الراحل - رحمه
الله تعالمط - ألا وهو اتجاهه لنشر منهجه العلمي عبر المجلات والجرائد،
قبل الكتب والرسائل.
(1)
!مجلة الدعوة أ (1718/ 52 -53) .
هذا التقديم أصله مقال لر في " مجلة الدعوة ! (52/1718-53 ) ، بعنوان "صفحة مهمة
في تاريخ العلامة الألباني ، وقد ذكرت فيها قصة هذا المقالات ، وأعلنث فيها عن جمزمي على
نشرها ، فاحببث إبقاء هذا المقال كما ورد في المجلة المذكورة ، واعتباره مقدمة للكتاب
نفسه ، والله الموفق . (طالب).
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تبدأ القصة من عام 1350 هـالموافق 1930 م حين اجتمع ئختة
من الشباب الجامعي بدمشق يرأسهم الأستاذ المصلح أحمد مظهر العظمة
- رحمه الله تعالم!- واتفقوا على إصدار مجلة شهرية تكون لسان حال الحركة
الاصلاحية في بلاد الشام ، تعبر عن آرائها ، وتوضح مفاهيمها ، وتنشر
مبادئها ، وتتيح لطلبة العلم -المتجهين نحو الاصلاخ - تشز مقالاتهم
فيها . . . وكان أن صدرت مجلة " التمدن الاسلامي " .
واتفق هؤلاء الئختة من الشباب على دعوة علماء الاصلاح في الشام
لاثراء المجلة بمقالاتهم وأطروحاتهم ، واستجاب لهذه الدعوة الكريمة
عدد من العلماء ، كان من أبرزهم علامة الشام الشيخ محمد بهجت
التيطار ، والعلامة السلفي الشهير الشيخ عبد الفتاح الامام ، وعلامة
الجزيرة السورية الشيخ محمد سعيد العزفي -رحمهم الله تعالى - يجمعهم
مشرب واحد هو الدعوة إلى الاصلاخ الديني والاجتماعي ، ونشر المنهج
السلفي بين عامة الناس ، وكتب هؤلاء الأعلام مقالات كثيرة يدعون فيها
للإصلاخ والتجديد ، ونبذ البدع والخرافات ، وتوضيح الدعوة التي قام
بها الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ، والرد على مخالفيها.
لاقت هذه المجلة الفتية قبولأ عاما بين أنصار المنهج ادملفي
بدمشق ، بينما واجهت حربأ ضروسأ من " الخشوية " أنصايى البدعيما.
والخرافة.
وكلما تقدمت المجلة سنة ازداد زؤادقا ، وكثر كئائها ، إلى أ ن
جاءت سنتها التاسعة عشرة عام 1372 هـحيث أتاحت المجلة للأستاذ
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - وكان يومئذ يواجه حملة عداء كبيرة من
بعض مشايخ دمشق - أن ينشر فيها مقالاته وآراءه ، وأن يعبر عن منهجه
العلمي السلفي الذي يدعو إليه من خلال الردود والمناقشات العلمية،
وكان فاتحة ماكتبه من مقالات ، مقالأ عنوانه "وجوب التفقه في
الحديث " ونشر في المجلد التاسع عشر ص 529 - 530 .
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ثم تلته بعض الردود العلمية المتفرقة ، كان الشيخ يكتبها ردأ على
مقال ينشر ، أو تعليقا على خبر ئ!طر.
إلى أن دخلت المجلة سنتها الحادية والعشرين عام 1374 هـبدأ
الشيخ -رحمه الله تعالمط - يكتب بحثأ مهما في مقالات متتابعة ، لفتت إليه
أنظار كثير من الناس ، كانت هذه المقالات بعنوان " الأحاديث الضعيفة
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " وئمثمز المقاذ الأوذ منها في السنة
الحادية والعشرين ، العدد 23 - 24 ، ص 509 -513 وكتب الشيخ في
نهاية المقال : " كتبه أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني : دمشق:
8/26/ 74 هـ" .
وكان هذا التاريخ نقطة الانطلاق في تأليف الموسوعتين المهمتين
" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " و"سلسلة
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها " .
والملاحظ ان الشيخ -رحمه الله تعالى - لم يبدأ بكتابة مقالاته حول
" الأحاديث الصحيحة " إلا بعد مضي خمس سنوات على كتابة الأحاديث
الضعيفة ، وكان أول مقال له في الأحاديث الصحيحة في المجلد السادس
والعشرين : العدد الأول سنة 1 rv A هـالموافق 195 A م .
وهكذا استرعى المحدث الألباني انتباه طائفة كبيرة من المثقفين،
وخصوصا المتاثرين بالأسلوب الغربي والحضارة الغربية ، حيث أعجبوا
بهذا الأسلوب الجديد في عرض الأحاديث النبوية ، وبهتوا بالدراسة
النقدية المحكمة للروايات والأخبار ، مما لم يطلعوا عليه من قبل،
وصارت توجه -عبر المجلة - أسئلة حديثية ، يطلب الرد عليها من
المحدث الألباني - تحديدأ-
أما مشايخ " الحشوية " المقلدين ، فقد فوجؤوا بما يقرؤون
ويسمعون ، وأصبحوا يتلفتون يمنة ويسرة عن رجل يرد على الألباني بمثل
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مايكتب ، وعثروا على بغيتهم عند رجل من أرض الحبشة ، نزل
بدمشق ، وسكن غرفة منزوية ، وشاع بين الناس أنه يحفظ الكتب الستة
برمتها ، تولى الرد على الألباني في رسالة سماها " التعقب الحثيث على من
طعن فيما صح من الحديث " ، وطبعت منها مئات النسخ ، ووزعت
بالمجان ، ومع ذلك غذها الشيخ الألباني ردأ علميا وكتب مقالته في الرد
عليها.
واستمر الشيخ - رحمه الله - ينشر المقالات والردود عبر صفحات مجلة
" التمددن الاسلامي " الغراء ، وكان مما نشره فيها - سوى ما سبق - :
1 - تحقيق وتعليق على كتاب "تفتة الكبد في نصيحؤ الولد" للإمام
ابن الجوزي ، بالاشتراك مع الشيخ محمود مهدي استانبولي -رحم الله
الجميع -.
وقد ئشر في ثلاث حلقات من المجلد الحادي والعشرين سنة
1374 هـالموافق 1954 م .
2- الرد على " التعقب الحثيث فيمن ضغف ماصح من الحديث"
لمؤلفه عبد الله الختشي الهرري .
نشره في حلقات متتابعة من المجلدين الثالث والعشرين والرابع
والعشرين سنتي 1376 و 1 rvv هـ.
3- نقد كتاب " نصوص حديثية في الثقافة العامة " لمؤلفه الشيخ
محمد المنتصر الكتاني -رحمه الله -، نشره الشيخ في خمس حلقات من
المجلدين الثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين ، سنتي 1386 هـ
و 13 AV هـ.
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4 - نقد كتاب " فقه السيرة " لمؤلفه الدكتور محمد سعيد رمضان
البوطي ، نشره في حلقات متتابعة من المجلد الثامن والثلاثين ، سنة
فهذه ستة مواضيع متفرقة ، نشرها الشيخ في صفحات مجلة
" التمدن الاسلامي " وقد صدر كل موضوع منها في كتاب مستقل إما
للعامة أو للخاصة.
وبقيت بعض المقالات والردود حبيسة أوراق هذه المجلة ، لم يقم
أحد بجمعها والعناية بها ، وهي إن كانت قأجلة إلا أنها لا تقل أهمية عما
سبق ، خاصة وأنها تعد من أوائل ما كتبه ال!ف يخ - رحمه الله تعالى - .
ومن هذه المقالات " وجواب التفقه في 1 الحديث " ، "خطبة الحاجة " ،
"من معجزات الاسلام العلمية " ، "حول السفر الذي يبيح الفطر في
رمضان ومسافة القصر" ، "حول فتوى قتل الوالد ابنه والرد على الشيخ
محمود شلتوت في ذلك" ، "حول المهدي وا(هـد على السيد رشيد رضا في
نفيه " ، "حديث : يوشك أن مئداعى عليكم الامم . صحته ومعناه " ،
"حادثة الراهب بحيرا حقيقة لا خرافة " ، "حول إفطار الصائم قبل سفره
بعد الفجر وجواز ذلك" ، "-ول المهر والرد على من قال بتحديده " ،
"حول الحج والعمرة ووجوب افيصمتع في اهـج" ، إلى غير ذلك.
ولقد يسر الله تعالمى لي جمم! المقالات ، وتوثيقها ، وأساله سبحانه أ ن
يهيء نشرها عن قريب ، إحياء لاثرها الطيب ، وتذكيرأ بماض مهم من
جهود العلامة الالباني في الاصلأخ ، وعرضأ لعدد من المسائل المهمة اقي
ناقشها الشيخ في هذه المقالات والردود .
إضافة إلى مقالات أخر 3، نشرت في " مجلة المسلمون " الدمشقية
الصادرة في السبعينات من القرن الرابع عشر الهجري .
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آمل أن أكون بهذا المقال ساهمت في تعريف القارىء الكريم بهذا
الغلم الهمام ، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ، والحمد دله ر ب
العالمين.
كهـ !لأ*-
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القسم الأول
المقالات
ويشتمل على:
1- وجوب التفقه في الحديث.
2- من معجزات الإسلام العلمية.
3- عودة إلى السنة.
4- نقد كتاب "التاج" في الحديث.
Yr
 
 
 
 
ا+ وجوب التفقه في الحديت(1)
نرى كثيرأ من كتاب المجلات الاسلامية يوردون أحاديث ويرفعونها
وينسبونها إلى النبي !يم دون أن يذكروا مصادرها من كتب السنة المطهرة ،
ؤغلاوة علي ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي !يم ، وقد تكون ضعيفة
أو موضوعة ، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها ، ومنهم من
يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفة في رأيه
وهو دخيل في الاسلام ، كما وقع ذلك في بعض الاعداد الاخيرة من
المجلة.
ف!لى هؤلاء الافاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشدين أسوق
هذه الكلمة نصيحة وذكرى :
لا يجوز للمسلم أن ينسب حديثا ما إلى النبي !يم إلا بعد أن يتثبت
من صحته على قاعدة المحدثين ، والدليل على ذلك قوله !شيم : " اتقوا
الحديث عني الا ما علمتم ، ققن كذقي عين متعمدأ فليتبوأ مفعده من
النار " رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح كما في " فيض القدير " .
والتثبت له طريقان :
الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه
قواعد علم الحديث وأصوله من صحة أو ضعف ، دون أن يقلد إماما
معينا في التصحيح والتضعيف ، وهذا أمر عزيز في هذا العصر ، لا يكاد
(1) ،مجلة التمدن الإسلامي ! (529/19 - 530) .
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يقوم به الا أفراد قلائل مع الأسف.
والآخز: أن يعتمد في ذلك على كتاب خضه مؤفقه بالأحاديحث
الصحيحؤ كالصحيحين ونحوهما ، أو على أقوال المحققين من المحدثين
كالامام أحمد ، وابن معين ، وأبي حاتم الرازي ، وغيرهم من المتقدمين،
وكالنووي ، والذهبي ، والزيلعي ، والعسقلاني ، ونحوهم من المتاخرين.
وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق ، ولكنه يحتاج إلى شيء من
الجهد في المراجعة والتنقيب عن الحديث ، وهذا أمر لا بد منه ، ولا ينبغي
أن يصدف عنه من كان ذا غير؟ على دينه ، وحريصيى على شريعته أ ن
يدخلها ماليس منها ، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه
االفتاوى المدينية " (ص : 32) :
إوشئل -رضي الله عنه- في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة،
ويروي أحاديث كثيرة ، ولم ئبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟
فاجاب بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين
رواتها أو من ذكرها ، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث،
أو ينقلها من اكتاصب) مؤففه من أهل الحديث ، أو من خطمب ليس
مؤلفها كذلك ، فلا يحل ذلك ! وقن فعله غزر عليه التعزير الشديد،
وهذا حال أكثر الخطباء ، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث
حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلأ أم لا،
فيجب على حكايم كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك . . . " .
ثم قال : " فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته ، فإن كان
مستندأ صحيحأ ، فلا اعتراض عليه ، وإلا ساغ الاعزاض عليه ، بل
وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرأ له عن أن يئجرأ على
هذه المرتبة ال!يتيما بغير حق . . " .
محمد ناصر الدين الألباني
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3+ من معجزات الإسلام العلمية (1)
في عدد البارحة من "جريدة العلم " في (19 /شوال / سنة 1375)
قرأث خبرأ خلاصته:
"القاهرة : شتق زوج أسود زوجته لائها أنجبت طفلة بيضاء ، وقد
شيل كبار أطباء الولادة حول الموضوع ، فاجابوا : بان ميلاد طفلة بيضاء
من أب أسود ممكن ، خصوصا إذا كان جدود الزوج بيضا ، ولكن هذه
حالة نادرة الحدوث " .
فلما قرأت هذا ؟ قلت : الله أكبر ، صدق الله ورسوله ، فإن
ما ذكره هؤلاء الاظباء ، قد أخبر به سيدنا محمد لمجيم قبل ثلاثة عشر قرنا،
وهو النبي الامي الذي لا يعرف القراءة والكتابة ، فقد روى البخاري
ومسلم في صحيحيهما أن رجلأ من بني قرارة جاء إلى رسول الله ءلمجيح
فقال : ولدت امرأتي غلامأ أسود ، وهو حينئذ يعزض بان ينفيه ، فقال
له النبي !ير : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " فما ألوانها ؟ "
قال : حمر ، قال : " هل فيها من أورق ؟ " ( وهو الذي يميل إلى الغبرة )
قال : إن فيها لؤزقا ، قال : " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال : عسى أن يكون
نزغة جمرقي ، قال : " فهذا عسى أن يكون ترغة جمزقي " ، ولم يرخص له
في الانتفاء منه.
فقوله !ير : " فهذا عسى أن يكون تزغة جمزقي " هو عين ما قاله
الاظباء المشار إليهم في الخبر : " إن ميلاد طفلة بيضاء من أب أسود ممكن
خصوصأ إذا كان جدود الزوج بيضا " ، فهذا معنى قوله لمجيم : " ترغة
(1) "مجلة التمدن الاسلامي " (22/ 581 - 582) .
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عرق " فكيف غز! رسول الله لمجي! هذا لو لم يخبره العليم الحكيم -سبحانه
وتعالى - ، وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ؤآلتخيرإذاقؤئ * قاضمل ص!اجبكؤ
وما غؤئ نم! ؤما شطق غني المؤئ ! إق ممو إلأ ؤخى يوحئ ! . ويقول :
( سمئريالؤ ات!تا في آلأفا،قي وفي آنفيمحين حتئ تتتتن لفغ آئة الخق آؤثتم يكف
بزتك آنة غلىص لثئء لثتهيا. ! .
ولهذا الحديث الشريف ذهب جاهير العلماء إلى أنه لا يجوز للأب
أن ينفي ولده بمجرد كوانه مخالفا في اللون ، وعليه لايجوز له أن يقتل
زوجته من أجل ذلك ، فليتامل في هذا المحرومون من تعاليم الدين
الاسلامي الحنيف.
وهذا مثل واحد من الامثلة الكثيرة التي جاءت بها الشريعة
الاسلامية لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعالجها الغوبيون بعيدين عن
مدد السماء ( ؤتن زتحقل آلئه تا لؤرا قضا تبما ين ئؤبى ! .
محمد ناصر الدين الائباني
دمشق
19/ 15/ *Irv هـ
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3- عودة الى الستة (1) !
كتب الأستماذ الفاضل صديقنا الشيخ علي الطنطاوي مقالأ مسهبا
تحت عنوان " مشكلة " نشره في عدد جمادى الأولى سنة 1375 من مجلة
" المسلمون " .
بدأ فيه فوصف أفرادأ من المسلمين جعلهم أمثلة للذين يذعون
الاسلام منهم ولا يعملون به ، ثم تعرض لنقد طوائف نعتهم ب " الدعاة
إلى الله ، الذين نرجوا بهم نصرة الاسلام ، وإعادة أهله إليه )1 .
فبدأ بنقد "من يرى الاسلام في اتباع مذهب من المذاهب الأربعة
والوقوف عندما أفتى به متاخرو فقهائه " ثم ثنى بالرد على "من يدعو إلى
العودة إلى السنة " وأفاض هنا ما لم يفض في رده على غيرهم!
ثم ختم الشيخ مقاله بما خلاصته : " وهؤلاء الدعاة مختلفون
أبدأ ، آخذ بعضهم بخناق بعض ، يتناظرون أبدأ ويتجادلون ، يتقاذفون
الردود ، لافي مصر والشام والعراق وحدها ، بل في بلاد الاسلام
جميعا . . . والاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله ع!يم واحد ، له مفهوم
واحد ، فعلام هذا الاختلاف ؟ . . . " .
إ وأنا لا أقول بتوحيد الأفهام !منع الاختلاف ، فما أظن أن هذا
يكون ( ؤلؤثتا رنلإلخغل آلآنق أفة دتجذص ! ، ولكن الذي اقوله هو وجوب
الاتفاق على الأسلوب الذي ندعو به إلى الاسلام ، والصورة التي نعرضها
له على التلاميذ في المدارس ، والعامة في المساجد ، والأجانب في بلاد
الغرب لنقول لهم هذا هو أساس الاسلام ، وهذه أركانه ، وهذا طريق
(1) "مجلة المسلمون ! (5/ 172 - 176 ، و.28 - 285 ، و 463 - .47 ، و 913 - 916)
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الدخول فيه ، لا نفاجيء واحدأ من هؤلاء بالخلاف في فهم مشكلات
الأيات ، ولاالاجتهاد والتقليد ، ولانبدؤهم بمستحدثات المتصوفة
وقوانين الطرق ، ولا نحملهم على الأراء الفردية التي لا يقرها الجميع " .
" فما هو الأسلوب ( العملي ) الممكن للوصول إلى هذه الغاية ؟ هل
يكون ذلك بمؤتمر لعلماء المسلمين ، أم يتولاه معهد من المعاهد العلمية،
أم يقوم به واحد من المسلمين ؟ ما هو الأسلوب ؟ " .
وللجواب عن سؤال الأستاذ نسوق هذا المقال فنقول :
1 - لا اتفاق على الأسلوب قبل الاتفاق على الهدف : (الاسلام)
إن الذي يقرأ مقال الشيخ بتدبر وإمعان ، يظهر له أن فيه فجوة
تركها الشيخ دون أن يملأهاببيانه ، ذلك أنه بعد أن عرض " المشكلة"
عرضا بينا قفز إلى الدعوة إلى وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الاسلام ،
والمنطق يشهد أنه كان من الواجب بعد عرض المشكلة التحدث عن طريقة
حلها أو على الأقل دعوة العلماء إلى حلها ، ثم بعد ذلك يأتي دور الدعوة
إلى وضع أسلوب عملي للدعوة إلى الاسلام ، لأنه من البدهي أنه مادام
الدعاة إلى الاسلام مختلفين في فهم الاسلام ذلك الاختلاف الذي وصفه
الشيخ وهو في الواقي أكثر مما وصف ! فإنه من غير الممكن أن يتفق هؤلاء
على الأسلوب العملي ، كيف وهم لم يتفقوا على فهم الهدف ( الاسلام ! ؟
ولو فرضنا أنهم اتفقوا على أسلوب ما ، فلن يؤدي بهم إلى الدعوة إلى
" إسلام واحد له مفهوم واحد " ، بل سيدعو كل منهم إلى الاسلام الذي
فهمه هو ، أو تلقاه عن آبائه ومشايخه ، وبذلك تعود المشكلة كما هي،
دون أن نستفيد من أسلوب الدعوة شيئأ لو تمكنوا من وضعه!
إذن لا بد من وضع حل لهذه " المشكلة " فما هو ؟ وأين هو؟
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2 - حل المشكلة بالرجوع إلى السنة:
لاشك أن المفروض في الدعاة إلى الله تعالى أن يكونوا من أطوع
الناس دثه تعالم! ، وأسرعهم مبادرة إلى تطبيق أحكامه عز وجل ، فاذا كانوا
مختلفين في فهم الاسلام فمن الواجب عليهم أن يحتكموا إلى ما أمر الله به،
من الرجوع إلى السنة ، لانها هي التي تفسر القرآن ، وتوضحه ، وتبين
مجمله ، وتقيد مطلقه ، كما يشير لهذا قوله تعالى : ( ؤآنرئنآ إلتك آلذتحر
لتحين يلئايي! قا نيزنر إلجهتم ! وقد قال عز وجل : ( فارز تتزغ!نئم في شئ/ قردوة إلم
أدئم وآلرسمولي ان كننم نؤينون لآدئ! وأل!وير آ لأكر د لك ضلأ ؤآخم!من تأولين ! .
فهذه الآية الكريمة صريحة في أن من كان مؤمنا حقأ رجع عند
الاختلاف إلى حكم الله عز وجل في كتابه ، وبيان رسول الله !ير في
سنته ، وأن الرجوع إليهما يرفع الخلاف ، فوجب بنص هذه الآية على
الدعاة أن يرجعوا إلى السنة الكريمة ليرفعوا الخلاف بينهم.
ومما لا شك فيه أن الرجوع إلى السنة يقتضي العلم بها والمعرفة بما
صح منها وما لم يصح ، والدعاة في هذا العصر بين إحدى حالتين:
1 - إما أن يكونوا قادرين على الرجوع إليها ، وحينئذ فالطريق سهل
تتن ليس عليهم إلا سلوكه ، وهم في الغالب لم يفكروا في سلوكه بعد!
وهنا يقال : كيف يدعو إلى الاسلام من لا يحكم الاسلام في نفسه؟
2 - وإما أن يكونوا عاجزين عن الرجوع إليها بسبب جهلهم بها،
كما هو الغالب مع الاسف على أكثر الدعاة ، ففي هذه الحالة عليهم أ ن
يعدوا العدة لتخريج جماعة ، بل جماعات من العلماء ، يتدارسون كتاب الله
وسنة رسوله !ؤ، ويتفقهون فيهما، ويصدرون الفتاوى معتمدين
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عليهما ، كما كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح (1) فإذا تحقق هذا
-وهو واقع إن شاء الله تعالى ولو بعد حين - نكون قد سلكنا النهج
المستقيم للقضاء عل الخلاف في فهم الاسلام عل الصورة التي عرضها
الشيخ الظنظاوي -حفظه الله تعالى - في مقال : 9 المشكلة " وبذلك يمكن
حل ( المشكلة ) التي تقف عقبة في سبيل أ الاتفاق عل الأسلوب الذي
ندعو به إلى الإسلام " .
3 - هل يرضى الدعاة بهذا الحل؟
لكن يبدو للباحث أن كثيرأ من الدعاة اليوم لا استعداد عندهم - مع
الأسف الشديد- لتقبل الحل المذكور منهجأ للقضاء عل الخلاف ، مما
يحملنا عل أن نعتقد أن تحقيق الاتفاق الذي يدعو إليه الشيخ بعيد المنال في
الوقت الحاضر ، كيف لا ، ونحن نرى حضرته - وهو ممن كنا نظن أنه من
أقربهم إلى السنة وأدناهم للتفاهم معه في سبيل الدعوة إليها والعمل بها-
(1)
قال الثيخ محمد الخضري -رحمه الله - بعد أن تكلم عن التثريع في عهد النبي يك! ، ثم في
عهد الصحابة ، ثم في عهد التابعين ، إلى منتصف القرن الرابع:
إ الدور الخاص وهو دور القيام على المذاهب وتاييدها . . .
لا شك أنه كان في كل دور من الأدوار السابقة مجتهدون ومقلدون ، فالمجتهدون هم
الفقهاء الذين يدرسون الكتاب والسنة ، ويكون عندهم من المقدرة ما يستنبطون به الأحكام
من ظواهر النصوص أو من منقولها ، والمقلدون هم العامة الذين لم يشتغلوا بدراصة الكتاب
والسنة دراصة تؤهلهم إلى الاستنباط ، أما في هذا الدور ف!ن روح التقليد صرت صريانا عاما
واشترك فيها العلماء وكيرهم من الجمهور ، فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل أولأ بدراسة
الكتاب ورواية السنة اللذين هما أساس الاستنباط ، صار في هذا الدور يتلقى كتب إمام
معين ، ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دؤنه من الأحكام ، ف!ذا أتم ذلك صار من
العلماء الفقهاء " .
قك : ومما لاشك فيه عند كير المتعصب أن هذه الطريقة السلفية هي وحدها الكفيلة
ب!خراج العلماه الفقهاء حقيقة ، كيف لا ، والأمام مالك يقول : !لا يصلح آخر هذه الأمة
إلا بما صلح به أولهاا .
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نراه قد خمل في مشكلته هذه عل الدعاة إلى السنة حملة شعواء ، وهجاهم
فيها بما لم يهج به القائلين بوحدة الوجود !
وهذا في الواقع من غرائب الاختلاف ، فبينما يرى دعاة السنة أ ن
" المشكلة " لاتحل إلا بتبني الدعاة لدعوتهم حقا ، إذا ببعض هؤلاء
الدعاة يجعلهم من الدعائم التي قامت بسببهم " المشكلة " !
هذا ولما كان في رده عليهم كثير من الأخطاء والآراء التي يفهم منها
القراء خلاف ما عليه دعاة السنة ، رأيت أنه لا بد من بيان ذلك إظهارأ
للحق ودفعا للتهمة ، راجيا من فضيلة الشيخ أن يتقبل ما عسى أن يظهر
له صوابه ، وأن يدلنا عل ما تبين له خطؤه ، سائلأ المولى -سبحانه
وتعالى - أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ، موافقة لسنة نبيه مج!ي!.
4 - نص كلام الأستاذ الطنطاوي :
"واخز يرى الاسلام في ترك المذاهمب كلها ، والعودة إلى الشنؤ،
فكل من استطاع أن يقرأ البخاري ومسلم ومجمع الزواثد ، وأن يفتس عن
اسم الراوي في التقريب أو التهذيب ، وجب عليه الاجتهاد ، وحرم عليه
التقليد ، ويسمون هذا الفقه العجيب الذي يشبه فقه برد(1) ( والد بشار)
بفقه الشنة ، لايدرون أن الوقوف عل الأحاديث ومعرفة إسنادها
ودرجاتها شيء ، واستنباط الأحكام منها شيء آخر ، وأن المحدثين
كالصيادلة ، والفقهاء كالأطباء ، والصيدلي يجفظ من أسماء الأدوية
ويعرف من أصنافها ما لا يعرفه الطبيب ، ولكنه لا يستطيع أن ( يشخص)
الأمراض ويشفي المرضى ، وأن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مئة ممن
يفتي ، وأن مئة الألف من المسلمين الذين توفي عنهم الرسول لمجيد كانوا
(1) كان بشار يهجو الناس وهو صبي فيشكونه إلى أبيه فيفربه ، فلما طال ذلك عليه قال
لأبيه : قل لهم إن ابني هذا أعمى ، والله يقول أ لتتققئ آلأغتىضرقي ! فقالوا : فقه برد
اشد علينا من شعر بشار 0 9 طنطاوي ، .
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يرجعون إلى هذه المئة ، ولا يجتهدون لانفسهم ، وأنه إن لم يطلع الامام
من الائمة عل الحديث من الاخاديث ، فإن أتباع مذهبه قد اطلعوا عليه
خلال هذه القرون الطويلة ، وأنهم كانوا اتقى لله وأحرص عل دينهم من
أن يخالفوا حديثأ صحيحا لقول إمام أو غير إمام ، وإن المذاهب لم تأخذ
الاخاديث وحدها ، بل أخذت الحديث وماقال فيه الصحابي،
والتابعي ، وقن بعده ، وسجلت هذه الشروح والافهام المتعاقبة ثم
استخلصت منها الحكم ، وأن من يترك اجتهادات الأئمة كمن يرى
الطيارة وما بلغت إليه بعد الجهود المتتالية والرقي المتسلسل ، فيتركها
ويعرض عنها ، ويحاول الطيران بأجنحة ليركبها لنفسه كما فعل العباس بن
فرناس ، وإن دعوى منع التقليد في الدين دعوى باطلة ، لا! في كل علم
أهل اختصاص فيه ، وغرباء عنه فإذا احتاج الغريب إلى معرفة حكم فيه
رجع إلى أهله ، كالعامي يحتاج إلى مداواة مريضه ، أو عمارة بيته ، أ و
إصلاح ساعته ، فلا يستطيع إلا الرجوع إلى الطبيب أو المهندس أ و
الساعاتي ، وتقليده فيما يذهب به إليه اجتهاده " اهـ.
5 - لماذا يدعو دعاة السنة للعودة إلى السنة:
وإني قبل الشروع في بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوب من
الأخطاء ، أرى لزاما علي أن أبين الاسباب التي تحمل دعاة السنة عل
الدعوة إليها ، وترك كل قول يخالفها فأقول :
اولأ : إنها المرجع الوحيد بعد القرآن الكم يم ، وفي ذلك آيات كثيرة
معروفة وعل ذلك إجماع الأمة.
ثانيا : إنها عصمة من الوقوع في الخطا وأمان من التردي في الضلال
كما قال !سيم في حجة الوداع : " يا ايها الناس إني قد تركت فيكم ما إن
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأ كتاب الله وسنة نبيه "(1) ، وليس كذلك
(1) رواه الحاكم في 9 المستدرك" (93) ، وابن عبد البر في " جامع العلم ! <24 / r) .
34
اجتهادات الرجال وآراؤهم ، ولذلك قال الامام مالك -رضي الله عنه - :
" إنما أنا بشر أخطيء وأصيب ، فانظروا في رأص! فكل ما وافق الكتاب
والسنة فخذوا به ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه "(1) ، وقال
شزيح القاضي : " إن السنة سبقت قياسكم ، فاتبعوا ولا تبتدعوا ، فإنكم
لن تضلوا ما أخذتم بالأثر "(2) .
ثالثا : إنها حجة ملزمة باتفاق المسلمين ، بخلاف آراء الرجال فإنها
غير ملزمة عند السلف (3) وغيرهم من المحققين ، قال الامام أحمد
-رضي الله عنه - : " رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبي حنيفة كله
رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار )400 ) .
رابعأ : إنه لا يمكن لطالب العلم أن يصير فقيها حقا إلا
بدراستها ، فهي وحدها بعد القرآن الكريم تؤهله لأن يستنبط ويقيس
قياسأ صحيحا إذا أعوزه النص ، فلا يقع مثلأ في مثل الأخطاء التي يقع
فيها الجهال بها ، كقياس الفرع على الفرع ، أو الضد على الضد، أ و
القياس مع وجود النص ، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله -(5) :
" إن أصح الناس قياسا أهل الحديث ، وكلما كان الرجل إلى
الحديث أقرب كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه
أفسد " .
خامسأ : إنه لايمكن القضاء على مادخل في المسلمين من البدع
والأهواء إلا من طريق السنة ، كما أنها شذ منيع للوقوف في وجه المذاهب
(1)
(2)
(r)
(4)
لا ابن عبد البر" (2 - 32 ) .
لا ابن عبد البر" (2 - 34 ، 5 r) .
لا أعلام الموقعين " (1 - 75 ، 77) .
"ابن عبد البر" (2 -149) .
لا أعلام الموقعين ، (2 -. 41) .
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الهدامة ، والآراء الغربية التي يزينها أصحابها للمسلمين ، فيتبناها بعض
دعاتهم ممن يدعي التجديد والاصلاح ونحو ذلك!
سادسأ : إن المسلمين اليوم قد شعروا -عل اختلاف مذاهبهم
وفرقهم - أن لامناص لهم من الاتحاد ونبذ الخلاف حتى يستطيعوا
الوقوف صفا واحدأ تجاه أعدائهم ، وهذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى السنة
لما سبق ذكره في الأسباب (1 ، 2 ، 3) .
سابعا : إنها تقرن مع ماتحمله من أحكام مرغبات في تنفيذها،
ومرهبات عن التساهل بها ، وذلك أسلوب النبوة ، وروح الشرع ، مما
يجعل أصحابها أرغب في القيام باحكامها من الذين ياخذونها من كتب
الفقه العارية عن الدليل ، وهذا أمر مشهود ما أظن أن أحدأ حتى من
المتعصبين للمذاهب ينكره .
ثامنا : إن المتمسك بها يكون عل مثل اليقين في الأحكام التي
ياخذها منها ، بخلاف المقلدين الجهال بها ، فانهم يضلون بين الأقوال
الكثيرة المتضاربة التي يجدونها في كتبهم ، ولا يعرفون خطاها من صوابها،
ولذلك قد يفتي أحدهم في مسالة بقولين متعارضين ، فيقول مثلأ : يجوز
ذلك عند أبي حنيفة ، ولايجوز عند صاحبيه ، مع أن السنة الصحيحة
الصريحة مع أحد القولين ، ولكنه لجهله بها يحكي القول المعارض لها،
بدون إنكار منه له ، ولو بطريق الاشارة ، فيلقي بذلك المستفتي في
الحيرة ! بل إن بعضهم يجعل القولين المتناقضين كشريعتين محكمتين يجوز
للمسلم أن يأخذ بأيهما شاء ! بل إن بعض الشافعية أجاز لنفسه أن يفتي
بالقول الذي يعطى عليه أجرأ أكبر!
تاسعا : إن السنة تسد الطريق عل الذين يريدون أن يتحللوا من
الاسلام باسم المذاهب الفقهية نفسها ، ويتخذون من التلفيق باسم
المصلحة ما يؤيد حجتهم ! ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في كل
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مسالة من المسائل ما يوافق ويؤيد " مصلحتهم " المخالفة للسنة (1) ، وهم
لذلك يحاربون الرجوع إلى السنة ، لائها تسد الطريق عليهم كما قلنا،
وتكشف تسترهم وراء المذاهب و" سعة الشريعة الاسلامية بسعة الا!وال
الكثيرة ، والاجتهادات الغزيرة والثروة الفقهية الطائلة التي قل أن تخرج
مسألة عنها " ؟! والله أعلم بما يوعون .
فهذه بعض الاسباب التي تحضرني الآن مما يحمل أنصار السنة على
الدعوة إليها ، وإيثارها على خلافها ، فكيف لايدعون الناس إليها
ويرغبونهم في الاهتداء بهديها ، والاستنارة بنورها ؟ بل كيف لا يفدون
أرواحهم في سبيلها؟
فالعجب ممن يريد أن يصدهم عنها، ويحملهم على تركها إلى
التمسك بالمذهب ، مع أن إمامه يامر بالرجوع إليها ، وتسليم القياد لها،
هيهات هيهات !
6 - بيان ما في كلام الاستاذ الطنطاوي من المآخذ:
بعد هذا نعود فنذكر مابدا لنا من الماخذ في كلام الطنطاوي
فاقول :
1 - قال الشيخ : " واخر يرى الاسلام في ترك المذاهب كلها،
والعودة إلى السنة " .
أقول : أما العودة إلى السنة فحق واجب ، وقد سبق بيان أسباب
ذلك في الفصل السابق ، وأزيد هنا فأقول : إنه يجب على كل مسلم أ ن
يستجيب لدعوتهم هذه إن كان مؤمنا حقا ، فقد قال تعالى : ( إلضاتمن
قؤلم آثمؤييين إذا دعؤأ إلم ألئه ورلممويهء ليخك! طت! أن يقولوأ سمعغنا وآطغنا وأؤلمد هم
(1)
ولهذا قال سليمان التميمي ( من ثقات اتباع التابعين ومفتيهم ) : " إن أخذت برخصة كل
عالم اجتمع فيك الشر كله " رواه دا ابن عبد البر" في ، جامع بيان العلم " (2/ 91 ، 92) ثم
قال : " هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا " .
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ألمقيكون * ومن يطع آدئة ورسمول! !نخمثى أدقة ويئقو فأؤلحك هم آئفايزون ! وقا ل في
المنافقين : ( وا*ا دعؤأ إلى آلئه ؤرسمولإء ليخكم بتتهئم أ افريق فتهم ئغرض!حون ! وقا ل :
( قئاذا هيل قغ تقاثؤأ إلت ما أنزلم آلته وإلى ألزلممولي رآتت ألمئفقين يصمتماولت
عنث يدوصا ! . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، وهي معروفة،
وإنما أوردنا بعضها للذكزى .
فلا حخة لاحد في أن لا يستجيب لدعوتهم هذه ، فكيف في الإنكار
عليهم بسببها ؟ ولئن كان بعض الناس يزعم أن الدعاة إليها ليسوا أهلأ
من الوجهة العلمية للقيام بها -كما قد يشير لهذا قول الشيخ في الفقرة
الآتية ، فهذا -لو صح - ليس بمسوغ لهم أبدأ أن يردوها عليهم ، لا!
الحق يجب قبو 0.3 ، ولايجوز رده مهما كان مصدره ، وهذا شيء تين
لا يحتاصج إلى تدليل.
ثم إنهم لو كانوا صادقين في ذلك الزعم ، لبادروا إلى بيان ذلك
للناس ، بضرب أمثلة يظهرون بها جهل هؤلاء الدعاء بالسنة وسوء فهمهم
لها ، حتى يعرفهم الناس ويجتنبوهم ولايغتروا بدعوتهم إلى السنة!
ولكنهم لم يفعلوا شيئأ من ذلك ، ولعلهم لن يفعلوا ، والسبب معلوم
لديهم ، وعند أهل العلم من غيرصم!
7 - رأي دعاة السنة في المذاهب:
وأما ترك المذاهب كلها ، فعزو هذا إلى الدعاة إلى السنة لا يخلو مما
يوهم خلاف ما هم عليه ، ودفعأ لذلك أرى أنه لا بد من بيان رأيهم في
المذاهب وموقفهم منها فأقول :
من المعلوم عند العلماء أن المذاهب الاربعة وغيرها ليست اراؤها
متفقة في كل الاخكام الشرعية ، بل هي فيها على.ثلاثة أقسام :
1 - قسم منها متفق عليه ، كتحريم التشبه بالكفار -مثلأ- .
2- وقسم فيه خلاف ، ولكنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد،
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مثل أدعية الاستفتاح والتشهد.
3- وقسم فيه اختلاف شديد لا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه
بوجه من وجوه الجمع المعروفة لدى العلماء ، مثل : مس الرجل المرأة
ونقض الوضوء به ، فإن فيه ثلاثة أقوال مشهورة : النقض ، وعدمه،
والفرق بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلا فلا.
وإذا كان الأمر كما فصلنا ، فكيف يعزو الشيخ للدعاة إلى السنة
أنهم " يرون ترك المذاهب كلها " ! مع أن هذا الترك يستلزم الاعراض عما
فيها من الحق المسلم به لديهم ؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أ ن
الشيخ لا يتحرى الصواب حين يتهم خصومه في الرأي بما هم براء منه؟
ولعلم أنصار السنة بما سبق من التفصيل يضطرون إلى أن يبحثوا
عن الحق في المذاهب كلها ، ليس خارجا عنها ، ولافي مذهب معين
منها ، وهذا البحث قد بين لهم فضل أئمة المذاهب ، وعلمهم ، ودقة
فهمهم للكتاب والسنة ، وتنبهوا بسبب ذلك لكثير من دقائق المسائل
المستنبطة من الكتاب والسنة ، فاستفادوا بسببهم علوما كثيرة في أوقات
يسيرة ، لولاهم لما وصلوا إليها ، فجزاهم الله عن المسلمين خيرأ .
ولهذا فإن أنصار السنة أعرف بفضل الأئمة وعلمهم من أتباعهم
الذين يقلدونهم على جهل بطرق الاستنباط والاستدلال ، والله تعالى
يقول : ( هل لمجمتتوى ألذليئ تغقون ؤالرلين ، تغلمون ! .
هذا ، ثم إن الدعاة إلى السنة لما تبين لهم بعد البحث في المذاهب أ ن
فيها الخلاف المذكور في القسم الثالث ، لم يجيزوا لأنفسهم أن يتمسكوا
بمذهب معين فيها ، لأنهم علموا أن الصواب في الخلاف المذكور ليس
محصورأ في مذهب واحد منها ، بل هو مشاع بين جميعها ، فالحق في المسالة
الفلانية في المذهب الفلاني ، وفي المسالة الفلانية في المذهب الفلاني وهكذا
سائر المسائل ، فلو أنهم تمسكوا فيها بالمذهب لأضاعوا كثيرأ من الحق
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الوارد في المذاهب الاخرى وهذا لا يجوز عند مسلم عا ارف .
ولما كان لا سبيل لمعرفة الحق مما اختلف فيه اكلاس إلا بالرجوع إلى
السنة على مابيناه فيما سبق ، جعلها الدعاة إلى السنة الاصل الذي
يرجعون إليه ، والاساس الذي يبنون آراءهم وأفكار!م عليه.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الا"ئمة قد بذلوا جهودأ
مشكورة في سبيل توضيح السنة وتقريبها للناس وريان الاخكام الممكن
استنباطها منها ، فإن الدعاة إلى السنة لا يسعهم إلا الاستفادة من علمهم
والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاب والسنة ، وبذلك يجمعون بين المحافظة
على الاصل ( النة ) وبين تقدير الائمة قدرهم اللأ.ئق بهم ، وذلك مما
وصى به السلف أتباعهم ، فقال عبد الله بن المبار ك -رضي الله عنه - :
" ليكن الامر الذي تعتمدون عليه هذا الاثر ، وخذوا من الرأي
ما يفسر لكم الحديث "(1) .
ذلك رأي الدعاة إلى السنة في المذاهب ، وذلك موقفهم من أئمتها،
فهل فيه ما يحمل المنصف على الطعن بهم والتنفير من!م ؟ أم ذلك ما ينبغي
أن يكون عليه كل مسلم عرف الفرق بين كلام المعصوم وكلام غيره ، ثم
لم ينس الفرق بين الغاية والوسيلة؟
8- التقاء الطنطاوي مع الدعاة إلى السنة في ترك المذهب اتباعا
للسنة:
بعد هذا البيان أستطيع أن أقول : إن موقف ا(صديق الطنطاوي من
المذاهب لا يختلف كثيرأ عن موقف دعاة النة منها ، ذلك لا! الطنطاوي
يرى الخروج من المذهب جائزأ ، بدليل إنكاره في 3!اله هذا " مشكلة"
على من " يرى الاسلإم في اتباع مذهب من المذاه! الاربعة والوقوف
(1) إابن عبد البر، (2/ 34 ، 35) .
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عندما أفتى به متاخرو فقهائه . . . " ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب
" قانون الأحوال الشخصية " (ص/ 1) :
" ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة،
ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ، ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع
ضرر عام "11) .
وعلى هذه السياسة جرى حضرة الصديق في " مشروع الأحوال
الشخصية " الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة ، فخالف فيه مذهبه
الخنفي في مسائل كثيرة ، أكتفي بذكر مسالتين منها على سبيل المثال :
1 - قال الشيخ في المقدمة (ص/ 5) :
" وقد عدل المشروع عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة
دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حدأ " .
2 - ثم قال فيها (ص/6 -7) :
"نص أيضا ( يعني المشروع ) على وقوع طلقة واحدة بالطلاق
المقترن بعدد لفظا أو إشارة أخذأ بما رواه مسلم في صحيحه من أ ن
( طلاق الثلاث كان يقع واحدأ على عهد رسول الله (ص) إلخ . . . )
وبرأي ابن تيمية " .
والواقع أن حضرة الشيخ الطنطاوي قد ؤقق للصواب فيما ذهب
إليه في هاتين المسالتين ، وقد بين هو في المسألة الأولى خلآفه للمذهب
الحنفي ، وذهابه إلى المذاهب الثلاثة.
وأما المسألة الأخرى فخلافه فيها أشد لأن أحدأ من أئمة المذاهب
الأربعة لم ياخذ بحديث فسلم الذي ذكره هو ، وإن أخذ به غيرهم من
الأئمة.
وما ذهب إليه الشيخ في هاتين المسألتين ، هو مذهب الدعاة إلى
( 1 )
مما لا يخالف النصوص الشرعية الصحيحة ( غلوس ) .
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السنة ، قبل أن يكتبهما الشيخ في مشروعه بسنين.
وقد رأيت أنه في المسالة الثانية إنما ذهب إلى خلاف الأئمة الأربعة
أخذأ بالحديث وبرأي ابن تيمية ، وهذا هو عين ما يصنعه الدعاة إلى
السنة ، فإنهم ياخذون بالحديث الصحيح مدعمين فهمهم إياه بتبني بعض
الأئمة له كابن تيمية ومن قبله من أئمة الفقه والحديث ، فما بالط الشيخ
ينكر عليهم هذا وهو معهم فيه فعلآ ؟ !
وخلاصة القول : إن الدعاة إلى السنة لا يتركون المذاهب كلها جملة
وتفصيلأ ، بل إنهم يحترمونها ويقدرون أئمتها ، ويستعينون ب!ا على فهم
الكتاب والسنة ، ثم يتركون من أفوالهم وآرائهم ما تبين أنه على خلاف
الكتاب والسنة ، وذلك من تمام إجلالهم واتباعهم ، كما قال أبو
الحسنات اللكنوي في " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " بعد أن ذكر أ ن
عصام بن يوسف البلخي من أصحاب أبي يوسف ومحمد كان يرفع يديه
عند الركوع والرفع منه ، قال أبو الحسنات (ص/ 16 1 ) :
"ئغقئم منه أن الحنفي لو ترك في مسالة مذهب إمامه لق!ة دليل
خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد ، بل هو في عين التقليد في صورة ترك
التقليد ، ألا ترى إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة ! عدم
الرفع ومع ذلك هو معدود في الحنفية " .
قال : "وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك
تقليد إمامه في مسالة واحدة لقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه،
ولاعجب منهم فإنهم من العوام ، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء،
ويمشي مشيهم كالائعام " .
2 - ثم قال الشيخ الطنطاوي تفريعا على ما ذكر في الفقو 8 الأولى من
المقال ، عن الدعاة إلى السنة:
" فكل من استطاع أن يقرأ في البخاري ومسلم ومجمع الزوأئ! ، وأن
يفتش عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب ، وجب عليه الاجتهاد
?i
وحرم عليه التقليد ) ).
أقول . في هذه الكلمة ما يوهم أيضا خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة
وإليك البيان :
9 - تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب:
من المقرر عند العلماء أن التقليد هو " أخذ القول من غير معرفة
دليله " ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم ، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد
لا يسمى عالما" ا) ، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في " جامع بيان
العلم " (36/2 ، 117) وابن القيم في "أعلام الموقعين " ( 293/ r)
والسيوطي وغيرهم من المحققين ، حتى بالغ بعضهم فقال : " لا فرق بين
بهيمة ئقفد وإنسان ئقئد " ! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل!
فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقئد على القضاء :
" فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ، خلافا للشافعي "(2) .
ولذلك قالوا : إن المقئد لا يجوز له الافتاء .
فإذا عرف هذا يظهر البب الذي من أجله حمل اللف على التقليد
(1) انظر "الموافقات! ل!مام ا الشاطبي (293/4) ، و( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي
القاسم ، !لمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (1/ 36 -38) .
(2) ومع الافعي في هذا جمهور العلماء كمالك وأحمد ، قال ابن الفقام في "شرح الهداية،
(456/5) :
! وتولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لايجوز أن يكون قاضيا،
ولكن المختار خلافه ! !
ك!ا قال وأنا أتساءل : هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد؟
فإن كان مجتهدآ فمن هو وما دليله ؟ وإن كان مقلدآ فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو
خلاف مذهبه؟
ثم قال ابن الفقام :
! واعلم أن ماذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد ، وقد استقر رأي
الأصوليير% على أن آلمفتي هو المجتهذ ، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس
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والمقلدين وصرحوا بذمه وتحريمه (1) . ذلك لأنه يؤدي بصاحبه إلى
الاعراض عن الكتاب والسنة في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم
فيها ، كما هو الواقع بين المقلدين ، مما هو مشهور عنهم ، بل هو ما قرره
بعض متاخريهم من الحنفية ، فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام
عن دور التقليد وأهله:
" ... ولايستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسالة من
المسائل قولأ يخالف ما أفتى به إمامه ، كان الحق كله نزل عل لسان إمامه
وقلبه ! حتى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم غير منازع
وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي : " كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي
مؤولة أو منسوخة ، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ " وبمثل
هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار "(2) .
وقد استولى هذا التوجيه الخاطيء عل قلوب كثير من المقلدة ،
لاسيما في الأزمنة المتاخرة ، بحيث صار من المعروف المشهور ردهم
السنن الصحيحة اتباعا للمذهب فإذا قيل لأحدهم : هذه المسألة التي
ذكرتها خلاف السنة ، بادرك بقوله : أ أنت أعلم بالسنة من علماء
المذهب ؟! لايجوز العمل بالحديث لغير المجتهد ! هذا جوابهم جميعا
لا فرق في ذلك بين عاميهم وعالمهم!
وهم حين يجيبونك بهذا الجواب الذي لا يمكن أن يصدر ممن عرف
قدر حديث رسول الله ع!يم والأدب معه ، يجهلون أو يتجاهلون أن الحديث
الذي لم يأخذ به مذهبهم قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر ليس هو دون
(1) وقد عقد الحافظ ابن عبد البر بابا خاصا بين فيه فساد التقليد وبطلانه ، والفرق بين التقليد
والاتباع ، وقد كنت أود نقله لولا أنني رأيت المقال يطول فمن شاء فليراجعه في ( جامع
بيان الحلم ، (109/2 - 120) ، ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في أالاعلام" .
(2) تاريخ التثريع الاسلامي (ص 338) .
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مذهبهم أو إمامهم ، فالذي ذهب إلى الحديث يكون قد أخذ به وبالمذهب
الذي عمل به ، بينما مخالفه إنما يعمل بالمذهب فقط!
قد يقال : إن المذهب لا بد له من دليل ولكنا لا نعلمه ، فنقول :
إذا كان الامر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه وهو
حديث رسول الله ع!يم لدليل لا يعلمه ، وقد يكون لو علمناه قياسا أ و
استنباطا من عمومات أو كليات الشريعة لاينهض تجاه الحديث إ ذ
لا اجتهاد في مورد النص ، هـاذا ورد الاثر بطل النظر ، وإذا جاء نهر الله
بطل نهر قغقل؟
هذا اتتقليد الذي هو رد الحديث انتصارأ للمذهب ونحوه هو الذي
يحرمه دعاة السنة ، ويدعون المسلمين جميعا إلى الخلاص منه ، بالرجوع إلى
اتباع السنة أينما كانت ، وفي أي مذهب وجدت .
وأما تقليد المسلم من هو أعلم منه حين لايجد نصا عن الله
ورسوله ، أو حين لايمكن الفهم عنهما فليس مما نحن فيه ، بل
لا يتصور أن يقول بتحريمه مسلم ، لأنه مضطر إليه ، والضرورات تبيح
المحظورات ، ولولا ذلك لصار الدين هوى متبعا -والعياذ بالله تعالى - .
ولهذا ذكر العلماء : " إن التقليد إنما يباح للمضطر ، وأما من عدل عن
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى
التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ، فإن الاصل أ ن
لا ئقتل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة "(1) .
10 - الفرق بين التقليد والاتباع :
ولايليق بالعاقل البصير في دينه أن يفهم مما سبق من بيان تحريم
التقليد، أن الاجتهاد واجب على كل مسلم مهما كان شأنه في العلم
والفهم ، فإنه خطا تئن ، ويظهر أن الشيخ سبق إليه هذا الفهم مما بلغه
(1) "أعلام الموقعين " (2/ 344) .
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من تحريم دعاة السنة للتقليد ، فاستلزم من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد
على كل مسلم ء مهما كانت منزلته في العلم ، وذلك واضح من كلمته في
هذه الفقرة وهو قوله : " وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد " فجعل
الاجتهاد مقابل التقليد ! وهذا خطا تتن عندنا ، لأن الذي يقابل التقليد
المحرم ، هو الاتباع الواجب على كل مسلم ، وبينهما فرق ظاهر ، قال
أبو ءجد الله بن خويز منداد البصري المالكي:
" التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه،
وذلك ، ممنوع منه في الشريعة ، والاتباع ما يثبت عليه حجة ، وقال في
موضع آخر : كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل
يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح ، وكل من
أوجب عليك الدليل اتباع قوله فانت متبعه ، والاتباع في الدين مس!غ،
والتقليد ممنوع "(1) .
وأما الاجتهاد فمن المعلوم أنه ( (بذل الوسع لمعرفة الحكم من
كتاب الله وسنة رسوله " ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب على كل مسلم،
بل لا يستطيعه إلا القليل منهم ، بل قد ندر المجتهدون اليوم بسبب غلبة
التقليد على العلماء والقيود التي وضعوها للمجتهد ، ومن العجائب أ ن
الذين اشترطوا تحقق تلك الشروط في العالم حتى يسوغ له الاجتهاد هم من
المقلدة الذين لا يدينون إلا بما قال إمامهم ! فهم في الواقع متناقضون ،
يمنعون الاجتهاد ويوجبون التقليد ، ثم هم يجتهدون ولايقلدون ،
وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا الحق ولم يخطئوه !
ويطول بنا المقام لو أردنا أن نذكر الأدلة على ذلك ، فاكتفي بمثال
واحد يراجع في التعليق (2) .
(1) ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (117/2) ، وابن القيم في ! الأعلام 1) (299/3) .
(2) قال الخفري في تاريخ التشريع الاسلامي (ص 8 ه 3 - 359) :
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والذي أراه أن ( الاجتهاد ) ليس عسيرأ كما يظن البعض بل هو
ميسور لمن كان عنده أهلية الخطاب ، وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة الكتاب
والسنة ، وبتعبير آخر إن الذي عنده أهلية لفهم كتب المذا!ب وعباراتهم،
سيما ما كان منها للمتاخرين فإنها تشبه الألغاز أحيانا ، يستطيع أن يفهم
كتاب الله وسنة رسوله لمج!، فإنهما بدون ريب أبين وأوضح من كل
ما سواهما من الكلام ، خصوصا إذا استعان عل ذلك بكتب أهل العلم
من التفسير ، وشروح الحديث ، وبمبسوطات الفقه ، التي تتعرض لذكر
أدلة المختلفين ، كالمجموع للنووي ، وفتح القدير لابن الهمام ، ونيل
الأوطار للشوكاني ونحوها ، ومن أنفعها كتاب " بداية المجتهد ونهاية
المقتصد " للعلامة ابن رشد ، فإنه إنما ألفه لاعداد طلاب العلم للوصول
إلى رتبة الاجتهاد ، كما صرح بذلك في الكتاب نفسه (1) .
(t)
9 أما في هذا الدور الذ-ب سهرت فيه روح التقليد ، فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل
أئمتهم كما قلنا ، وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة ، قخرهم ذلك
إلى ما سخطه الإمام الغزالي ) ، وإلى تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه ، واعتداده خصما
كما يعبر بذلك عنه.
ونزل فريق منهم إلى العداء وتبعهم في ذلك العامة ، وكاد يصل به الأمر إلى تحريم أ ن
يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب اعتمادأ على قاعدة لا ندري متى وجدت وهي أ ن
العبرة في الاقتداء بمذهب الماموم لابمذهب الامام ، ومن المعلوم أن كثيرأ من صلاة
الشافعية لا تصح في نظر الحنفي ، ف!ن الشافعي لا يتوضا من خروج الدم من جسمه لأن
ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه ، وكذلك الحنفي لا يتوضا من ص امرأة أجنبية لأن هذا
لا ينقض الوضوء عنده ، وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب الماموم إذا اقتدى بمخالفه في
المذهب ، ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة في الاجتهاد ، والخلاف ، واعتبار أ ن
ما أدى إليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه ، ولايجوز أن يتعداه إلى غيره ،
فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل مجتهد صحيحة ، ويخرج من ذلك أن العبرة في
الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب الماموم ، ولكن التعصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفصل
بين الجماعات " .
قال ابن رشد (2/ .16 - 161) :
" فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل=
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وخلاصة القول : إن الدعاة إلى السنة لا يوجبون الاجتهاد إلا لمن
كان عنده أهلية ، وإنما يوجبون الاتباع على كل مسلم ، ويحرمون -اتباعا
للسلف - التقليذ إلا عند الضرورة وعدم الوقوف على السنة ، فمن نسب
إليهم خلاف هذا فقد تعدى وظلم ، ومن طعن فيهم بعد هذا فإنما يطعن
في السلف ، وفيهم الأئمة الأربعة وإن ادعى أنه سلفي ! إذ ليسست السلفية
إلا فهم ما كان عليه السلف الصالح ، ثم الير على ذلك ، وعدم الخروج
عنه.
وئما سبق يتبين للقارىء الكريم خطا قول الأستاذ الطنطاوي في تمام
الفقرة الرابعة : " وإن المحدثين كالصيادلة والفقهاء كالأطباء ، والصيدلي
يحفظ . . . " فإن هذه الكلمة على إطلاقها تجرد المحدثين من صنعة الفقه
والفهم لما يحملون من حديث النبي !يه ، كما أنها تجرد أيضا الفقهاء من
العلم والاطلاع على حديثه !يه ، ولايخفى مافي ذلك من الطعن في
الفريقين معا . وأنا لا أنكر أن يكون في الفقهاء من ه! أفقه من بعض
المحدثين ، كيف وقد أشار لهذا قوله !يم في الحديث المشهور عنه : " نضر
الله امرءأ سمع منا حديثأ فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقه
ما يجب له أن يحصل قبله من الفدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه،
ويكفي من ذلك ماهو مساو لجرم هذا الكتاب أو أفل ، وبهذه الرتبة يسمى فقيهأ،
لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد اقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان كما نجد متفقهة
زماننا ، يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل كثر ، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض
لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها ! ومن البين ا ن
الذي عنده خفاف كثيرة سياتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافبما ما يصلح لقدمه فيلجا إلى صانع
الخفاف ضرورة ، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه ، فهذا هو مثال كثر المتفقهة في هذا
الوقت " .
قلت : فيتامل في كلام هذا الفقيه الذين يخصون المشتغل بحفظ المسائل الفقهية بالسؤال
عن أمور دينهم بدعوى أنه فقيه!
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ليس بفقيه ، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه "(1) ولكن ليس معنى
ذلك أنه يسوغ لنا وصف المحدثين إطلاقا بعدم الفقه ، كما هو ظاهر
عبارة الشيخ ، فإن الحديث المذكور صريح في ردها حيث قال : " ر ب
حامل فقه ليس بفقيه . . . " فأشار إلى قلة ذلك في المحدثين ، لأن الأصل
في " زلث " أنها للتقليل ، وكيف لا يكون الاصل في حق المحدثين
ما ذكرناه ، وهم ممن عناهم رسول الله لمجيم بقوله : " لا تزال طائفة من
أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى ياتي أمر الله وهم
كذلك "(2) قال ابن المديني : هم أصحاب الحديث ، والذين يتعاهدون
مذهب الرسول !شير ويذبون عن العلم ، لولاهم لأهلك الناس المعتزلة
والرافضة والجهمية وأهل الأرجاء والرأي (3) .
ثم إنما تظهر الفائدة من التفريق بين معرفة الحديث ، وبين استنباط
الأحكام منه والتفريق بين المحدث والفقيه في مسالة اختلف فيها الطرفان
ودليل كل منهما هو عين دليل الآخر ، وإنما الخلاف في فهمه وتطبيقه،
ففي هذه الصورة يمكن ترجيح رأي الفقيه على رأي المحدث ، وهذا على
كل حال بالنسبة للمقلد الذي لا معرفة عنده بطرق الترجيح ! وأما بالنسبة
للمتبع فقد يترجح عنده رأي المحدث على رأي الفقيه لادلة ظهرت له.
وأما إذا كان منشا الخلاف بين الطرفين إنما هو اختلاف الدليل.
فاحدهما يجتج بالحديث والآخر بالرأي والقياس أو بحديث ضعيف،
(1)
(2)
(3)
(رواه أحمد، (5/ Ar \) واالدارمي ، (1/ 75) وغيرهما ، عن زيد بن ثابت ، بسند صحيح.
(روا. مسلم ! (6/ 52 - or ) عن ثوبان ، و(البخاري، عن معاوية ، وروى "الحاكم! في
( محرفة علوم الحديث ، (ص 2) ب!صناد صحيح كما قال الحافظ في (الفتح، (13/ 250) عن
الامام أحمد أنه قال في معنى هذا الحديث : " إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب
الحديث فلا أدري من هم ! وروى (الزمذي! وغيره عن ابن المديني قال : " هم أصحاب
الحديث ! ، وبه جزم البخاري كما في ( الفتح ori /1 m i .
روا. نصر المقدصى في ( الحجة على تارك المحجة ! كما في " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة!
للسيوطي (ص/قي 4) .
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فههنا لا تظهر الفائدة من التفريق الذي ذكره الشيخ ، بل تكون النتيجة
خلاف ما قصد إليه الشيخ -حفظه الله تعالى - ، ولنوضح هذا بمثال :
رجل سها فصلى الظهر خمسا ، فالحنفية تقول إن هذه الصلاة باطلة
إن لم يكن قعد قدر التشهد وسجد في الخامسة ، وإن كان قعد في الرابعة
قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع ، وعليه أ! يضيف إليها
ركعة ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهو ، وهذا يخالف مخالفة ظاهرة
حديث الشيخين ، عن ابن مسعود قال : صل رسول الله ع!حم الظهر خمسا
فقيل له أزيد في الصلاة ؟ قال : "وما ذاك" ؟ قال : صليت خمسا ، فسجد
سجدتين بعدما سلم فليس في الحديث ما يقوله الحنفية من إضافة الركعة
السادسة ، ولا أنه !يم جلس للرابعة ، ولهذا ذهب إلى ظاهر الحديث
الجمهور فقالوا : من صل الظهر خمسا يكفيه سجدتا السهو ، ولو لم يقعد
في الرابعة.
فههنا نسأل فضيلة الشيخ : هل الفرق الذي ذكرته له تأثير في هذه
المسالة وأمثالها ، بمعنى هل يجوز للمحدث الذي نشأ مثلأ على المذهب
الحنفي أن ياخذ بهذا الحديث ولو خالف المذهب ، أم تقول : إنه يجب
عليه التمسك بالمذهب ولو خالف الحديث بناء على "إن المحدثين
كالصيادلة والفقهاء كالأطباء " ؟ فإن قلت بالأول فقد وافقت الدعاة إلى
السنة فإنه الميدان الذي يدعون الناس إليه ، وإن قلت بالثاني -لا سمح
الله - فهو مخالفة للكتاب والسنة ، وخروج عن تقليدك لإمامك الذي أمرك
بتقديم حديث رسول الله ع!يم على قوله ! كما أنه يلزمك أن تصف
الجمهور من الأئمة الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث بانهم كالصيادلة،
والذين خالفوه كالأطباء ! !
أيها الضديق ، إن الفهم في الدين ليس محصورأ بطائفة دون أخرى ،
فلا يلزم من آختصاص البعض في علم الفقه أن يكون مصيبا في كل
ما يستنبطه من الشرع كما لا يلزم من اختصاص الآخر في علم الحديث أ ن
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يكون مخطئا في كل ما يستنبطه منه ، فالمرجع إذن هو الدليل ، فمن قام
الدليل على إصابته ومعرفته للحق فيما اختلف فيه الناس كان هو الفقيه
سواء كان معروفا بالتخصص في الحديث أو الفقه ، ولذلك كان الاخرى
بك أن ترد على أنصار السنة في بعض المسائل التي تراهم أخطأوا فيها الحق
على ما تقتضيه الأدلة الشرعية لا حسبما يلزم هن المذهبية الضيقة ، إنك لو
قبلت ذلك لظهر للناس أي الفريقين أهدى سبيلا ، ولساعد ذلك المسلمين
على السير في هذا المنهج العلمي الجديد ، الذي يعين عل كشف الحقائق،
وتقريم! وجهة الخلاف بين المسلمين ما استمروا فيه.
4 - ثم قال السيخ:
" وإن الصحابة أنفسهم لم يكن فيهم إلا مئة ممن يفتي ، وإن مئة
الالف من المسلمين الذين توفي عنهم الرسول !ي! كانوا يرجعون إلى هذه
المئة ، ولا يجتهدون لائفسهم " .
قلت ة وهذه هفوة من الشيخ -حفظه الله - ، فمن أين له أنه لم يكن
في الصحابة إلا هذا العدد من المفتين ؟! ونحن نقطع بانهم كانوا أكثر من
ذلك !كثير لانه اللائق بفضلهيم وصحبتهم للنبي !يم وإن كنا لا نستطيع أ ن
نعين عددهم إلا أنه قد تمق من قوئة حجة في هذا الموضوع عل عدد أكثر
مما ذكره الشيخ ، بل جزم بأن كل من تشرف بصحبته !ي! والثلقئي من
علمه أفتى الناس ، فقال الامام ابن حزم(1) .
" وكل من لقي النبي !ي! وأخذ عنه أفتى أهقه وجيراته وقوقه،
وهذا أمر ئعلم ضرورة ، ثم لم ئرؤ الفتيا في العبادات والأحكام إلا عن
مائة ونيف وثلاثين منهم "(2) .
(1) الأحكام في أصول الأحكام 5/ 91 - 92 .
(2) وأقره على هذا العدد المحقق ابن القيم في "أعلام الموقعين دا ، وقد صد فيه اسماء هؤلاء
المحققين من الصحابة فليراجعها من شاء .
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تعقيب الاستاذ علي الطنطاوي
1 - أنا أولأ ، لست ممن يتالم أو يغضب إن رذ عليه ، والرجوع عن
رأي أعلنته ، وظهر لي خطؤه ، أهون علي من شربة الماء .
2- وقد قرأت رد الشيخ ناصر ، منتظرأ أن أرى فيه ما يظهر لي
خطا رأي ، فلم أجد فيه ردأ ، بل وجدته قد انتهى هو إلى مثل رأي
أنا (1).
(1)
قلت : في هذا نظر كبير ، فقد بين الشيخ ناصر خطا الأستاذ الظنطاوي رحمهما الله تعالى
في أكثر الأمور التي تضمنها كلامه ، وصحح له كثيرآ من النقاط التي اتهم بها دعاة النة،
ولو رجع القارىء إلى نص كلام الشيخين لتبين له ذلك بوضوح ، وللتذكير بها ألخصها
بمابلي:
أولأ- ذكر الظنطاوي أن دعاة النة أو السلفيين يرون ترك المذاهب كلها والإعراض
عنها ، فبين له الألباني أنهم يحترمون أئمة المذاهب ولا يهملون آراءهم ، بل يستفيد من منها
في منهم النصوص ، ومعرفة مايستنبط منها من الأحكام ، ولكنهم يميزون بين مايوافق
النصوص منها فياخذونه ، وبين مايخالفها فيعرضون عنه ، لأن الأصل عندهم الكتاب
والنة بخلاف المتعصبين للمذاهب الذين يجعلون الأصل المذهب ، فيلتزمون به ، وأما
نصوص الكتاب والنة ف!ن وافقت المذهب فرحوا بها وأعملوها ، !ان خالفته احتالوا لردها
بالتضعيف أو التاويل المتعسف أو ادعاء النسخ بغير حجة.
ثانيأ- يفهم من كلام الظنطاوي أن الناس عنده إما مجتهدون !اما مقلدون ، وبما أ ن
السلفيين في ظنه ينكرون التقليد فيستنتج من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل أحد ، فبين
له الألباني أن السلفيين يرون أن هناك مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد هي الاتباع
وأصحابها من لهم مشاركة في العلوم الشرعية واللغوية ويستطيعون فهم الخطاب ، ولكنهم لم
يبلغوا درجة الاجتهاد فعليهم النظر في آراء المجتهدين وأخذ أقواها دليلأ ، ويجب أن يكون
هؤلاء أكثر الأمة.
ثالثا- ادعى الظنطاوي أن المرجع الواجب الاتباع في الأحكام هم الفقهاء ، وأن المحدثين
إنما يرجع إليهم في بيان الأحاديث وتخريجها ، فهم كالصيادلة والفقهاء كالأطباء ، فبين له
الألباني أن ملكة فهم النصوص واستنباط الأحكام منها ملكة مشتركة بين المحدثين والفقهاء ،
وليست محصورة في الفقهاء ، بل إن المحدث أقدر على الفقه من الفقيه لمعرفته بالنة دون
الفقيه المحض (العباصي).
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3- وأنا أقول : ( وقد أعلنت هذا في محاضرة مطبوعة ألقيتها سنة
1350 هـ) إن الله إنما تعبدنا بالكتاب والسنة ، وإن الاجتهاد أصل،
والتقليد ضرورة ، وإنه ليس كل ما قال الفقهاء على درجة سواء فما كان
مستندأ فيه إلى نص فهذا هو القول الملزم ، وما كان عن اجتهاد فهذا الذي
قيل في مثله : إن تغير الأزمان لا يغير الأحكام .
4 - ولكن المسألة هي : هل إن كل مسلم ، حتى الجاهل الأمي يأخذ
الأحكام رأسا من الكتاب والسنة ، أم أن هنالك شروطأ للاجتهاد ؟ .
هناك شروط ، والاطلاع على طرق الحديث ، والاتساع في روايته
( وهذا ما نقر به للشيخ ناصر ) لا يكفي للاجتهاد ، بل لا بد مع ذلك من
دراسة الفقه والوقوف على علم الخلاف ، والتمكن من العربية علما
وسليقة ، ومعرفة أسباب نزول الآية وورود الحديث (أي ظروف
النص ) ، والوقوف على أعراف الناس وأوضاعهم ، إلخ ماهنالك
وشروطه.
وهذا ما تضمنه كلامي ، الذي جاء الشيخ ناصر ، يرد عليه فعاد
إليه.
5 - وإذا كان الشيخ ناصر يستطيع الاجتهاد ، فاهلأ وسهلأ ، ولكن
لا في العبادات فقط ، فهذه مسائل فيها نصوص كثيرة ، وقد فرغ منها،
وكل ما يأتي به قد أتى به ناس من قبل (1)، ولكن ليتفضل فلياخذ القانون
(1)
قلت : إن منع الاجتهاد في العبادات وغيرها مما بحث من قبل بحجة أنها قتلت بحثا وفرغ
منها وحصر البحث في المسائل الجديدة خظا جسيم ، وغفلة عن أن اجتهاد من مضى في
مسأله ما لايمنع اللاحق من الاجتهاد فيها والنظر في الآراء المختلفة ؟ لأن كل عالم مكلف
باتباع اجتهاده وتبني الرأي الذي يتوصل إليه وتحمل نتيجته على مسؤوليته ، ولايجوز
للمجتهد أن يقلد غيره إلا عند الضرورة ، هذا فضلآ عن .ملاحظة أن المسلمين منذ قرون
طويلة قد !دت فيهم الروح العلمية ، وشاع الجمود والتعصب ، وأعلن مدعو العلم فيهم
إغلاق باب الاجتهاد ، وشنوا حربأ عنيفة على كل من يحاول الاجتهاد والبحث الحر،
وفرضوا التقليد على الأمة وجعوله دينا متبعا، فساد الجهل ، وانقطع البحث العلمي=
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المدني ( الذي ابتلينا به مع الاسف ) وليبين لنا حكم الله في كل مادة منه،
يدليل من الكتاب والسنة.
6 - وأنا أشكر لأخي على كل حال ما بذل من جهد في إعداد هذا
البحث والسلام عليه ورحمة الله.
كلم كلأ!لم
الصحيح إلا خفية وبعيدآ عن الرقباء ، ف!ذا علمت هذا وعلمت ماتحقق في العصر الحديث
من ضهضة علمية كبيرة وتقدم علمي هائل كان من ثمراته المباركة اختراع الطباعة وتطورها
وتقدمها السريع ونر كتب الحديث المطبوعة والمخطوطة وتحقيقها وتخريجها ودراستها
بالاضافة إلى كتب العلوم المختلفة مما كان محجوبا كثير منه أو بعضه عن أعين السلفيين،
فهذا كله ي!ر وشثر للعلماء المعاصرين الاستفادة من جهود كل من مضى وهو بدوره ييسر
تمحيص الاجتهادات السابق ومعرفة الصحيح والراجح منها ، وحسم كثير من المسائل
المختلف فيها في العبادات وغيرها التي كان طلاب العلم محتارين ومترددين فيها بين الاراء
المتعارضة والأقوال المختلفة ، فمنع النظر في الاتجهاد السابقة في العبادات وغيرها فيه خسارة
كبيرة جدأ ، وحرمان من ثمرات العلم المباركة الضخمة ، فتامل . (العباصي).
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4- نقد كتاب ( التاج ) في الحديث (1)
منذ بضع سنين جمعني مجلس مع أحد الطلاب للعلم الشرعي فجرى
البحث فيه حول بعض النن النبوية التي هجرها الناس جهلأ بها أو غفلة
عنها ، ومنها وضع اليدين عل الصدر في الصلاة ، فذكر الطالب المشار
إليه أن من النة وضعهما تحت الرة .
فقلت له : إنها لا تثبت عن رسول الله لمج!ي!.
فقال : بل إنها ثابتة!
ثم جاءني بكتاب " التاج الجامع للأصول في احاديث الرسول "
تاليف الشيخ منصور علي ناصف من علماء الأزهر ، وأراتي فيه أص 1 AA
ج ا) الحديث المعروف عن علي رضي الله عنه قال : " النة وضع الكف
عل الكف في الصلاة تحت الرة " وقال في تخريجه : " رواه أبو داود
وأحمد " وعلق عليه بقوله : " فالسنة وضعهما تحت الرة ! ع ، )1.
فقلت له : إن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء المحديث ، فلم
يقبل ذلك مني بحجة أن أبا داود سكت عليه ، بناء عل سكوت المؤلف
عليه!
فقلت : لو سكت أبو داود عليه فلا حجة فيه بعد تبين علة الحديث
واتفاق العلماء عل تضعيفه ، وفي سنن أبي داود كئو ص الأحاديث
الضعيفة وقد سكت عنها أبو داود ، وهو إنما تعهد أن يبين ما فيه وهن
شديد ، وأما الضعيف فقط الذي لم يشتد ضعفه فلم يتعهد بيانه كما هو
(1) "مجلة المسلمون ، (07/6 10 -1012) .
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مشروح في " مصطلح الحديث " ، ومع ذلك فإن أبا داود لم يسكت عل
هذا الحديث بالذات ، بل عقبه ببيان ضعفه وعلته فقال : "سمعت
أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي " يعني أحد رواة
الحديث ، ثم أحلته في الاطلاع عل تفصيل القول في تضعيف الحديث عل
كتاب " المجموع " للنووي و" نصب الراية " للزيلعي ، وذكرت له أ ن
الأحاديث الصحيحة تصرح بخلاف هذا الحديث ، وأن السنة وضع اليدين
عل الصدر لا تحت السرة .
وكنت من قبل لا علم لي بهذا الكتاب ( التاج ) ، فلما أطلعني ذلك
الطالب عل الحديث المذكور فيه راعني منه سكوت المؤلف عن تضعيف
أبي داود للحديث حتى توهم الطالب أنه صالح ! فكان ذلك حافزأ لي عل
تتبع أحاديث أخرى منه ، فتبينت لي أخطاء أخرى كثيرة فيه ، فاندفعت
أدرس الكتاب من أوله حديثا حديثا دراسة فحص وتدقيق إلى آخر الجزء
الأول منه ، فهالني ما فيه من الأخطاء الفاحشة التي توحي بأن المؤلف
- مع احترامنا لشخصه - لا علم عنده بالحديث وعلومه ورواته.
ثم حالت ظروف علمية بيني وبين الاستمرار في نقد ( التاج ) وبيان
أخطائه المتكاثرة المختلفة ، ولكني تيقنت من دراستي المشار إليها أ ن
الكتاب لا يصلح أن يعتبر من المصادر الحديثية التي ينبغي الرجوع إليها
والاعتماد عليها ، وإن كان المؤلف قد زينه بتقاريظ كثيرة " لحضرات
أصحاب الفضيلة علماء الاسلام " جاء في بعضها : " إني وجدت الكتاب
إلى الخير هاديأ وإلى صحيح السنة مرشدأ " وفي بعضها : " إني أعد ظهور
هذا الكتاب في هذا الزمن . . . معجزة من معجزاته !ي! . . . " إلى غير
ذلك مما جاء في تقاريظهم التي تدل عل الأقل أن فضيلتهم لم يدرسوا
الكتاب دراسة إمعان وتدبر(1) بل مروا عليه مر السحاب !
( 1 ) هذا إذا فرضنا أنهم علماء حقأ !! (العباصي).
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ولذلك فقد ظللت أنصح كل من يسالني عن اليكتاب أن لا يقتنيه،
وأن يستعيض عنه بغيره من الكتب الجامعة المؤلفة قبله ، فإنها أقل بكثير
خطأ منه لاسيما كتاب "بلوغ المرام " للحافظ ابن حجر ، فانه عل
اختصاره منقح مصحح ؟ إلى أن كان يوم الأحد الابع والعشرين من
شهر محرم الحرام سنة 1379 فجاءني أحد الشباب المؤمن المثقف فسألني
عن الكتاب ورأي فيه فاخبرته به وضربت له بعض الأمثلة فهاله ذلك،
وحضني عل نشر ما كتبته عن الجزء الاول منه ، أو نشر فكرة عامة عن
الكتاب حتى يكون الناس عل علم بحقيقته لاسيما وقد طبع الكتاب
طبعة ثانية ! فوعدته خيرأ .
ثم نظرت في الأمر فرأيت أن نشر نقد الجزء الأول كله يقتضي أ ن
أتوجه إلى نقد بقية أجزاء الكتاب الخمسة وهذا يتطلب مني سعة من
الوقت والفراغ ، وهذا مما لا سبيل إليه ولا يمكن الخصول عليه ، ولذلك
فقد بدا لي أن أكتب كلمة جامعة عن الكتاب ألخص فيها رأي فيه،
وأحصر فيها أنواع الأخطاء التي وردت فيه مع ضرب أمثلة لكل نوع منها
حتى يكون القاريء الكريم عل بينة مما أقول فيه.
والله تعالى يشهد أنه ليس لي غرض من وراء ذلك إلا نصح الامة
وخدمة النة وتطهيرها من الأخطاء التي قد تلصق بها باجتهاد خاطيء أ و
رأي غير ناضج.
أسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب في القول والعمل ، وأن
يجعله خالصا لوجهه الكريم.
إن الأخطاء الواردة في ( التاج ) من الكثرة بحيث لا يمكن
إحصاؤها في هذه الكلمة ، ولذلك فإني أقتصر فيها عل ذكر رؤوس هذه
الأخطاء وأهمها ، فأقول ، وبالله أستعين:
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أخطاء ( التاج ) بالجملة
يمكن حصر الاخطاء المشار إليها على الوجه الآتي:
1 - تقويته للأحاديث الضعيفة والموضوعة.
2 - تضعيفه للأحاديث القوية ، وهذا النوع والذي قبله أخطر شيء
في ( التاضج ) .
3- نقله الاخاديث من كتب أخرى غير الاصول الخمسة التي ألف
كتابه منها وخاصة في التعليق عليه ، فإنه ينقل فيه ماهب ودب من
الحديث ، مما لا أصل له البتة في كتب السنة ، أو له أصل لكنه منكر ، أ و
موضوع دون أن ينبه عليها ، أو يشير أدنى إشارة إليها!
4 - سكوته عن تضعيف الحديث ، مع أن من عزاه إليه قد صرح
بضعفه أو أشار إليه ! وليس هذا من الامانة العلمية في شيء !
5- عزوه الحديث إلى أحد أصحاب الاصول الخمسة وهو لم
يخرجه!
6 - تقصيره في تخريج الحديث ، فإنه يعزوه لأحد أصحاب الاصول
وهو عند سائرهم أو بعضهم وقد يكون من أصحاب الصحيح ، وهذا
عيب كبير عند أهل الحديث كما هو واضح.
7- إطلاقه العزو إلى البخاري ، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده
في صحيحه ، وليس الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد
وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه " الجامع
الصحيح " الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده ، فيوهم المؤلف أ ن
الحديث في " الصحيح " وقد يكون غير صحيح!
8- إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل
الاسناد منهما إلى النبي !يلا ، والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم
المؤلف بذلك أنه صحيح مسند ، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار
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لضعفه ، فتامل كم في هذا الاطلاق من البعد عن الصواب ! وقد يطلق
العزو إلى غير الصحيحين أيضا ، وهذا أيسر ، إلا إذا أشار لضعفه وسكت
عليه المؤلف!
9- قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكتا عليه " إسناده
صالح " فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلماء أنه
صطلح حجة أي أنه حسن أو صحيح ، كما هو الاصطلاح الغالب عند
العلماء ، وهو المتبادر من هذه اللفظة ( صالح ) ، مع أن فيما سكت عليه
أبو داود كثيرأ من الضعاف ، ذلك لا! له فيها اصطلاحا خاصا ، فهو
يعني بها ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل الضعيف الصالح للاستشهاد به
لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه ، على ما قرره الحافظ ابن حجر ، فما
جرى عليه بعض المتاخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن،
خطا محض ، يدل عليه قول أبي داود نفسه " وما فيه وهن شديد بينته،
وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض " فهذا نص على
أنه إنما يبين ما فيه ضعف شديد ، وما كان فيه ضعف غير شديد سكت
عليه وسماه صالحا ، من أجل ذلك نجد العلماء المحققين يتتبعون
ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعفط ، حتى قال النووي
في بعض هذه الاخاديث الضعيفة عنده : " وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه
لائه ظاهر " ذكره المناوي ، وعليه كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل
حديث رواه أبو داود ساكتا عن ضعفه ببيان حاله تبعا للعلماء المحققين،
لابأن يتبعه بقوله إ صالح " وإن كان ضعيفا بين الضعف دفعا للوهم
الذي ذكرنا ، ولأنه لا يفهم منه على الضبط درجة الحديث التي تعهد
المؤلف بيانها بقوله المذكور في مقدمة كتابه "كل حديث سكت عنه
أبو داود فهو صالح " وساتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي : بسند
صالح " وليمس في قوله البيان المذكور ، لما حققته انفا أن قول أبي داود
" صالح « ) يشمل الضعيف والحسن والصحيح ، فاين البيان ؟ !
10 - تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة انفا ، وفي تعهد
المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله " صالح " ، فتراه تارة قد
وفى بهذا التعهد ، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله ، وتارة
يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافا للتعهد ، وفيه الضعيف
والحسن والصحيح ، وأحيانا يعقبه بقوله : " لم يبينوا درجته " ، ورأيته
مرة تعقبه في حديث بان في سنده ضعيفا ، والحديث صحيح -كما سيأتي
بيانه - .
11 - تقليده للترمذي في التضعيف ، مع أن سنده عند التحقيق
حسن أو صحيح نظيف ، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.
12 - مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف ، فيقوي ما ضعفوه وهو
مخطيء في ذلك!
13 - يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول ، ثم
يعطف على ذلك فيقول : " ولأبي داود " ( مثلأ ) فيذكر الحديث بلفظ اخر
يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضا ، والواقع أنه حديث اخر عن
صحابي اخر ! وتارة يقول : " رواه فلان وفلان " وتارة يزيد عليه بقوله:
" بسند حسن " ، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدهما صحيحا،
ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفا
بسنده الأول فيقوى بسنده الاخر ، وإما أن يكون حسنا فيرتقي إلى الصحة
بالسند الاخر أو صحيحا فيزداد صحة.
14 - يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول : " فلان سنده
كذا وفلان سنده كذا " يغاير بين السندين والسند واحد ، وقد يكون
الأول رواه من طريق الاخر ، وهذا من الطرائف ! !
15 - يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره
أو لا إسناد له به!
16 - يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل
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ولا عند غيرهم ، وتارة يحذف منه ما هو ثابت فيه ! !
17 - يطلق العزو للنسائي ، وهو يعني به سننه الصغرى المعروفة
بالمجتبى كما نص عليه في المقدمة ، وكثيرأ ما لا يكون الحديث فيه ، بل
في غيره من كتبه الأخرى مثل " عمل اليوم والليلة " و" السنن
الكبرى " ! !
18 - تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي
فيها " حديث حسن " أو " حديث صحيح " متوهما أن الترمذي لا يقول
ذلك إلا فيما كان سنده حسنا أو صحيحا ! وذلك غفلة منه عما ذكره
الترمذي نفسه في آخر كتابه ! قال (2/.34) : "كل حديث يروى
لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذأ ، ويروى
من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن " .
فهذا نص منه على أنه يحسن الحديث الذي فيه ضعيف غير متهم وله
طريق آخر ، فتحسين إسناد الحديث حينئذ لقول الترمذي فيه " حديث
حسن " خطا واضح ، بل لابد من النظر في سنده وأن يعطى له
ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة ، شانه في ذلك شأن الأحاديث
التي سكت عليها أبو داود ، وقد عرفت الحق فيها -كما تقدم - .
19 - اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح.
*يه!!هلا
61
 
 
 
 
 
القعمعم الثاني
اودود
ويشتمل على:
1- حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر.
2- حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر (أيضا) .
3- حول فتوى قتل الوالد بولده .
4- حول المهدي .
5- حوييرواية بني أمية للأحا ديث وطعن المستشرقين بها.
6- حديث تطليل الغمام له أصل أصيل.
7- -A-o ثة الراهب المسمى " بحيرا " حقيقة لاخرافة.
8- الأحاديث في العمامة.
9- حول أحاديث ميمون بن مهران .
5 1- حول المهر.
11- حول الحج والعمرة .
Ir
 
 
 
 
ا+ حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر(1)
قرأت في باب 9 الفتاوى " من مجلتكم الزاهرة (ص rot جلد 20)
مانصه:
سئلنا عن الفر الذي يبيح الفطر في رمضان ؟ !
وخلاصة الجواب : إن جمهور العلماء حددوه بالفر الذي تقصر فيه
الصلاة قياسأ عليه ، وهو الذي تكون مسافته مدة ثلاثة أيام ولياليها بسير
الابل ومشي الافدام -أي سير عشرين ساعة تقريبا- وتقدر هذه المسافة
بواحد وثمانين كيلو مترأ تقريبا . . . .
وعلى المسافر أن يبيت الصوم ليلة سفره ، وله أن يفطر منذ الفجر
إذا أنشأ سفره قبله ، خلافآ لما يفعله كثير من المسافرين جهلأ منهم.
أقول : لا يهمني الآن البحث في الفر الذي يقصر فيه الصلاة ويحل
فيه الافطار ، وهل يحذ بمسيرة أيام أو كيلو مترات ، أم هو مطلق في كل
سفر طويل أو قصير لا يقيد بشيء من القيود المذكورة مادام يطلق عليه
اسم الفر شرعا ولغة ، كما هو مذهب كثير من العلماء المحققين،
لا أريد الآن البحث فيه ، فإن له مناسبة أخرى -إن شاء الله تعالى -،
وإنما توجهت النية إلى الكلام على ما جاء في آخر هذه الفتوى من قوله:
" وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ . . . " .
فاقول :
لقد عظم عين هذا القول جدأ ، لامرين أحذهما أهم من الآخر:
(1) إمجلة التمدن الإسلامي ! (0 502 - 501 / r) .
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الأول : أن النة الصحيحة تجيز صراحة ما نسبه صاحب الإفتاء إلى
فعل الجهال ، وفيه أحاديث كثيرة أجتزيء الآن بواحد منها لقوة سنده
ووضوح دلالته ، ألا وهو حديث أنس -رضي الله عنه - .
ق ال محمد بن كعب -رضي الله عنه - :
" أتيت أنس بن مالك في رمضان ، وهو يريد السفر ، وقد رحلت
دابته ، ولبس ثياب السفر ، وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام ،
فاكل منه ، ثم ركب ، فقلت له : سنة ؟ فقال : نعم " .
أخرجه الترمذي وحسنه ، والبيهقي والياق له ، وإسنادهما صحيح
عل شرط الشيخين (1) ، وترجم البيهقي ب-" باب من قال : يفطر وإن
خرج بعد طلوع الفجر " .
والحديث صريح في هذا ، بل هو يدل عل أكثر من ذلك ، وهو
جواز الإفطار قبل الخروج بعد التاهب ، ولذلك قال ابن العربي المالكي:
" وأما حديث انس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر،
حتى ذكر أن قوله : " من النة " لابد من أن يرجع إلى التوقيف،
والخلاف في ذلك معروف في الأصول " .
قال الشوكاني في " نيل الأوطار " :
" والحق أن قول الصحابي " من النة " ينصرف إلى سنة الرسول ع!يم
وقد صرح هذا الصحابي بان الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من
النة " .
الأمر الآخر : إنه قد قال بجواز ذلك جماعة من السلف والأئمة،
(1) تنبيه : وقع للشوكانما هنا وهم فاحش ، حيث ضعف الحديث بضعف أحد رواته ، مع أنه
عند البيهقي ، وروايته من طريق غير. ، وتبعه على هذا الوهم سيد صابق في كتابه دا فقه
السنة " وقد فصلت القول فيه في تعليقي عليه ، وقد انتهيت من التعليق على الجزء الأول
والثاني والثالث منه ، وأساله تحالى التوفيق لاتمامه -ناصر - .
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فمنهم الامام أحمد كما في " مسائل أبي داود عنه " (ص 95) ، ومنهم
الشعبي والحسن البصري كما في ( البداية ) لابن رشد (1/ 4 . 2) ، ومنهم
عمرو بن شرحبيل - وهو تابعي مخضرم - رواه البيهقي بسند صحيح عنه،
ومذهب الحنابلة على هذا كما في كتب المذهب ، مثل " كشاف القناع "
وغيره ، واستظهره الامام الصنعاني.
فلعل كاتب الفتوى لم يستحضر حين الكتابة هذا الذي أوردناه من
السنة ، وأقوال الائمة ، ولذلك رأيت أنه لا بد من أن أنبه إليه وأذكر به
( قمان آلنزكأى تنقع آفؤجمب ! ، والله سبحانه ولي المتقين.
والحمد لله رب العالمين.
خادم السنة
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
21/رمضان /سنة 73 هـ
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2+ حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجز 1 )
سبق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني بكلمة على فتوى في
هذه المجلة حول هذا الموضوع فبين أن من السنة أن يفطر الصائم في بيته
قبل مبارحته (2) ، وقد وردتنا من الأستاذ الشيخ عبدالله بن محمد
الهرري (3) -بواسطة الأستاذ الشيخ حمدي الجويجاتي - كلمة ذكر فيها أ ن
بعض القراء عرض عليه تلك الكلمة فرآها مستندة إلى حديث ضعيف،
وأطلعنا الأستاذ الألباني على كلمة الأستاذ الهرري ، فأيد ما ذهب إليه من
قبل بكلمة جديدة ، فننشر الكلمتين فيما يلي:
1 - قال الأستاذ الهرري :
في "جامع الترمذي " باب فيمن اكل ثم خرج سفرأ : حدثنا قتيبة،
حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن محمد بن المنكدر ، عن
محمد بن كعب ، قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان ، وهو يريد سفرأ،
وقد زحقت راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت:
(1)
(2)
( 3 )
لامجلة التمدن الإسلامي " (607/20 - 631 ، و 678 - 688 ، و 783 - 789) .
هذا التعليق هو المقال السابق نفسه . (طالب) .
تلت : لقد زارني وضافني الشيخ الحتشي في مزرعتنا بدومة مدة عشرة أيام ، في صيف
سنة( ا Irv هـ- 951 ام ) وكان يجلس صامتآ الساعات الطوال ، هـاذا تحذث ف!ن حديثه
لا يكشف عن حافظ للسنة ، دمانما يتبين منه أنه درويس بسيط قليل العلم ، وكان إذا صلى
جهرآ أو سرأ ف!نه يقتصر بعد الفاتحة على المعوذتين فقط ، وكنا إذ ذاك نشفق عليه أنا و Al
وعمي الشيخ حسن علوش -رحمهما الله تعالى - ونعتبره رجلآ أعجميا لا باع له بالعلم ولا
ذراع ، إلى أن كتب ما كتب من الرذ على شيخنا فعرفنا أنه يخبىء حقدأ على العلماء ومكرا
سيئا . ( علوش ) .
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سئة ؟ قال : سنة ، ثم ركب.
حدثنا محمدبن إسماعيل ، حدثنا سعيدبن أبي مريم ، حدثنا
محمدبن جعفر ، حدثني زيد بن أسلم ، حدثني محمد بن المنكدر ، عن
محمد بن كعب ، قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان ، فذكر نحوه .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي
كثير ، مدني ثقة ، وهو أخو إسماعيل بن جعفر ، وعبد الله بن جعفر هو
ابن أبي نجيح والد علي ابن المديني ، وكان يحمى بن معين يضعفه ، وقد
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، وقال : للمسافر أن يفطر في بيته
قبل أن يخرج ، وليس له أن يقصر ، حتى يخرج من جدار المدينة أ و
القرية ، وهو قول إسحاق .
فهذا التحسين من الترمذي مردود، فقد ضعف هذا الحديث
حافظان أحدهما من المتقدمين ، والاخر من المتاخرين:
الاول : هو الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي ، قال ابنه الحافظ
عبدالرحمن في العلل (ص/240 ) ما نصه : سالت أبي عن حديث رواه
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن محمد بن كعب،
أنه أتى أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرأ فوجده قد رحلت راحلته
ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل ، فقلنا : سنة ؟ قال : ليس بسنة.
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر ، عن ابن المنكدر ، عن محمد بن
كعب ، أنه أتى أنس بن مالك ، فذكر الحديث ، قال : فقلت سنة ، قال :
سنة . قال أبي : حديث الدراوردي أصح . ا.هـ.
فهذا كما هو ظاهر صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة وأن
الراجح رواية النفي.
والثاني : فهو الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم شيخ الحافظ
ابن حجر ، قال في شرحه على الترمذي (يوجد في المكتبة المحمودية بالمدينة
المنورة نسخة خطية برقم 168) : "حديث أنس هذا ، انفرد باخراجه
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الترمذي ، وحسنه لمتابعة محمد بن جعفر لعبد الله بن جعفر ، وإلا فعبد الله
ضعيف كما حكى المصنف تضعيفه عن ابن معين ، فإنه قال فيه:ليس
بشي P ،وقال !يه أبو حاتم الرازي :منكر الحديث جدأ ، وقال فيه
النسائي :متروك الحديث ، وقال الفلاس :ضعيف الحديث ، وقال فيه
الدارقطني : كثير المناكير ، وقال أبو حاتم : كان يهم في الاخبار فياتي بها
مقلوبة ويخطيء في الاثار حتى كأنها مقلوبة ، وقال ابن عدي : عامة
أحاديثه لا يتابعه عليه أحد وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه ، قال صاحب
الميزان : وهو متفق على ضعفه اهـ. قال : وإن الترمذي إنما حسن
الحديث لكون عبدالله بن جعفر لم ينفرد به بل تابعه عليه محمدبن
جعفر بن أبي كثير المدني ، وهو ثقة -كما قال الترمذي - .
إذا تقرر هذا فهنا أمر يجب التنبيه عليه ، فمحل الحجة من الحديث
كون أنس قال فيه : إنه سنة ، وخكئم الصحابي على الشيء بانه سنة يكون
حكمه حكم الحديث المرفوع ، على ماهو مقرر في علوم الحديث
والأصول ، وهذه اللفظة إنما رواها على الجزم عبد الله بن كثير ، وهو
متفق على ضعفه كما تقدم .
وأما طريق محمد بن جعفر فلم يسق الترمذي لفظها وإنما قال فذكر
نحوه ، هذا لا يقتضي أنه بلفظه كما هو مقرر في علوم الحديث.
ثم فتشنا عن لفظ رواية محمد!بئجعفر بن أبي كثير فوجدناه لم يجزم
بهذه اللفظة كما جزم بها عبد الله بن جعفر.
رواه كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الصيام ، قال :
حدثنا عيسى بن مينا، قال : حدثنا محمدبن جعفر بن أبي كثير ، عن
زيد بن أسلم ، عن ابن المنكدر ، عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن
مالك في رمضان وهو يريد سفرآ فأكل ، فقلت : صننة ؟ فلا أحسبه إلا
قال : نعم . فهذا لفظ رواية محمد بن جعفر وقد شك بعض رواته في هذه
اللفظة وهو عمدة الاحتجاج ، ولكن هد رواها الدارقطني في سننه عن أبي
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بكر النيسابوري عن إسماعيل بن إسحاق بن سهل عن ابن أبي مريم عن
محمد بن جعفر فذكره ، ولم يشك في هذه اللفظة بل قال : فقلت سنة؟
قال : نعم.
قال ابن العربي : حديث أنس صحيح لم يقل به إلا أحمد بن حنبل.
قلت : اختلف فيه علي بن سعيدبن مريم ، فقال إسماعيل بن
إسحاق عنه ما تقدم ، وخالف يحى بن أيوب العلاف فجعل القصة في
الافطار يوم الشك لاإرادة السفر ، كذلك رواه الطبراني في المعجم
الاوسط ، قال : حدثنا يحى بن أيوب العلاف ، قال : حدثنا سعيد بن
مريم ، حدثنا محمدبن جعفر بن أبي كثير، عن زيدبن أسلم ، عن
محمد بن المنكدر ، عن محمد بن كعب ، قال : دخلت على أنس بن مالك
عند العصر يوم يشكون ، وأنا أريد أن أسلم عليه ، فدعا بطعام فاكل
فقلت : "هذا الذي صنعت سنة ؟ قال : نعم" .
وقد تابع سعيد بن أبي مريم على روايته على هذا الوجه خالد بن نزار
رواه الطبراني أيضا في الاوسط : قال حدثنا المقدام هو ابن داود ، نا
خالد بن نزار ، حدثنا محمد بن جعفر.
فالحديث إذأ مضطرب ليس بصحيح.
ثم فتشنا هل نجد أحدأ تابع عبد الله بن جعفر ، ومحمد بن جعفر
على رواية هذا الحديث عن زيدبن أسلم ليقوي به إحدى الروايتين،
فوجدنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو أحد رجال الصحيح قد رواه
عن زيد بن أسلم عكس رواية عبد الله بن جعفر ، ورواه كذلك أيضا
إسماعيل القاضي قال : نا علي بن المديني وإبراهيم بن حمزة ، عن
ايدراوردي ، عن زيد بن أسلم بإسناده وقال فيه فقلت له : سنة ؟ فقال :
لا ، ثم ركب ، وهذه الطريق أقوى من طريق عبد الله بن جعفر ، فوجدنا
الطريقين صحيحين أحدهما فيه الشك في اللفظة ، والاخرى عكسها.
وفي الطبراني حمل الحديث على معنى غير الفطر للسفر ، فتبين ضعف
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رواية إثبات كونها سنة ، والله أعلم.
وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على أقوال :
أحدها : وهو قول أكثر أهل العلم : إن من أصبح صائمأ ثم سافر
فليس له أن يفطر ذلك اليوم البتة ، لا قبل الشروع في السفر ولا بعده ،
وهو قول إبراهيم النخعي ، والزهري ، ويحمى بن سعيد الانصاري ،
والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور .
والثاني : أن له الفطر إذا خرج وبرز عن البيوت ، وهو قول
أحمد بن حنبل ، وروي عن عبد الله بن عمر ، والشعبي.
واحتج بعضهم على جواز الفطر بالحديث الصحيح في خروجه !شي!
في رمضان إلى مكة ، وأنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر.
وفي رواية "حتى بلغ كراع الغميم" فتوهم من استدل بهذا أن الكديد
والكراع بقرب المدينة ، وأن النبي !يم أصبح بالمدينة صائما ، ثم بلغهما في
بقية يومه فافطر ، فالاستدلال بهذا الحديث على ذلك باطل.
والثالث : إن له الفطر إذا وضع رجله في الرحل ، وبه قال داود ،
3_,&a ابن عبد البر عن إسحاق ، وهو مخالف لما حكاه الترمذي عنه من
أن له الفطر في بيته قبل أن يخرج ، إلا أن ئخقل على أنه وضع رجله في
الرحل وهو في بيته ، ثم كل قبل أن يخرج ، وحديث أنس مخالف له في
أنه دعا بطعامه فاكل ثم ركب والله أعلم.
والرابح : أن له الفطر في بيته يوم يريد أن يخرج -وهو قول أنس-
والحسن البصري فيما روي عنه ، وقد حكاه المصنف (!) عن ابن راهويه
كما تقدم ، قال ابن عبد البر : واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه
لايجوز له أن يبيت الفطر ، لأن المسافر لا يكون مسافرأ بالنية ، إنما
يكون مسافرأ بالنهوض في سفره . انتهى كلام العراقي.
وأخرج البخاري عن ابن عباس : إخرج النبي -لجير في رمضان من
المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد،
72
فافطر وأفطروا لما.
قال الحافظ ابن حجر : لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء
النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار ؟ منعه الجمهور ، وقال أحمد
صهاسحاق بالجواز ، واختاره المزني ، محتجا بهذا الحديث ، فقيل له : قال
كذلك ظنا منه أنه ءشيأفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة ا.هـ.
وليس كذلك فإن بين المدينة والكديد عدة أيام .
وكذلك لاحجة للمخالف في حديث أبي بصرة الغفاري ، الذي
رواه أحمد وأبو داود من طريق عبيد بن جبير ، قال : " ركبت مع أبي بصرة
الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان ، فدفع ، ثم قرب غذاءه ، ثم
قال : افترب ، فقلت : ألست ترى البيوت ، فقال : أرغبت عن سنة
رسول الله !شي! ؟ فاكل " ، لأمرين:
الأول : أنه لا يكفي على المعتمد في صحة الحديث سكوت أبي داود
على ما يرويه في سننه بل لا بد من النظر فيه ، وذلك من وظيفة الحافظ،
لما تقرر في علوم الحديث ، من اشتراط الحفظ في إدراك الصحيح والسقيم
من الحديث ، كما صرح به الحاكم في معرفة علوم الحديث ، وأما دعوى
هذا المخالف لاهلية ذلك لنفسه فليست إلا دعوى فارغة.
الثاني : لو صح لم يكن فيه حجة ، لائه ليس فيه أنه خرج بعد
الصبح فركب ثم أكل ، فيحتمل أنه خرج من بيته قبل الفجر وركب
السفينة فجاز له الاكل -كما هو مذهب الجمهور- أن من خرج قبل الفجر
جاز له الاكل في نفس ذلك النهار ، بخلاف من خرج بعد الفجر ، فانه
ليس له أن يفطر في ذلك النهار إلا فيما بعده ، ويقرب ما وجهنا به حديثه
هذا قول الراوي : "ثم قرب غداءه " والغداء في اللغة ما يؤكل أول النهار
بخلاف ما تعورف اليوم في اللغة العامية من إطلاق الغداء على ما يؤكل
وسط النهار قبيل الظهر أو بعده ، فان هذا عرلت حادث ففي
( القاموس ) : الغداء طعام الغدوة ، وتغدى أكل أول النهار ، وفيه:
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الغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . والله أعلم (1) .
2 - أ رد العلامة الألباني على كلام الهرري السابق ا :
يقول محمد ناصر الدين -مستعينأ بالله وحده رب العالمين - :
ينحصر كلام الشيخ في أربعة أمور :
الأول : تضعيف حديث أنس.
الثاني : فقه الحديث ومن قال به.
الثالث : تضعيف حديث أبي بصرة الغفاري .
الرابع : عدم دلالته عنده على ما دل عليه حديث أنس.
وسأتكلم فيما يأتي على هذه الامور ، واحدة بعد أخرى على الترتيب
المذكور ، سائلأ المولى سبحانه وتعالى أن يلهمني الصواب في ذلك كله،
وأن يوفق المخلصين إلى تقبله ،والعمل بما فيه من الفقه ، إنه سميع مجيب.
تأكيد صحة حديث أنس:
1 - أما حديث أنس ، فقد تاملت كلام الشيخ عليه ، فلم أجد فيه
إلا ما زادني بصيرة في صحته ، ويقينا بضعف كلامه ، ووهاء ما تشبث به
في تضعيفه ، فانه لم يات على ما يدل عليه بما يصلح أن يعتبر شبهة في
صحته ، فضلأ عن أن يكون حجة على ضعفه ، إذا ما عرض ذلك على
قواعد علم الحديث وأصوله ، وشهادات العلماء بثبوته.
!ماليك التفصيل:
لقد تجرأ الشيخ -على خلاف ما علمناه منه في بعض رسائله - فجزم
بخطا الترمذي في تحسينه للحديث ، ولم يبال البتة بتصحيح الامام ابن
العربي إياه وغ!يره ممن سنذكره .
وتشبث في ذلك بامور يمكن أن نلخصها في أربعة وجوه :
(1) إلى هنا كله من كلام الهرري ، هـانما أوردناه كاملآ لتعلق كلام العلامة الألبافي عليه،
فليتنبه ! . (طالب) .
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الاول : ترجيح أبي حاتم لرواية الدراوردي بلفظ " ليس بسنة " ،
على الرواية الاخرى : " قال : نعم سنة " ، وسنعبر عنها فيما يأتي
ب " رواية الإثبات " .
الثاني : تضعيف الحافظ العراقي للرواية الاخرى .
الثالث : عدم جزم بعض الرواة بها.
الرابع : الاختلاف في متنه على سعيد بن أبي مريم ، فذكر بعضهم
عنه : أن الفطر إنما كان من أجل السفر ، وبعضهم أنه كان من أجل
يوم الشك.
1 - الجواب عن الأمر الأول :
إذا تبين ذلك فنقول في الإجابة عن الامر الأول :
أو، : إن فهم قول أبي حاتم : " إن حديث الدراوردي أصح من
حديث ابن مجبر " على أنه يدل أن رواية الترمذي مرجوحة ضعيفة ، وأن
الراجح رواية النفي يدل -مع الاسف - على الجهل البالغ باساليب
المحدثين في الترجيح ، وسوء فهم لمقاصدهم من ذلك ، إذ أن ترجيح أبي
حاتم إنما هو محصور بين روايتين ليس منهما رواية الترمذي ! ثم هو
ترجيح صحيح ، لان الدراوردي ثقة على ضعف يسير في حفظه كما
ياتي ، بخلاف المخالف له : " ابن مجبر " فإنه ضعيف اتفاقا ، وقد قال فيه
أبو حاتم نفسه : " ليس بالقوي " وقال صاحبه أبو زرعة : " واهي
الحديث "(1) ولكن أي عالم بل أي عاقل عنده قليل من الفهم بالأسلوب
العربي يفهم من ذلك ترجيح رواية الدراوردي. هذه على رواية الترمذي ،
وهي لم يرد لها ذكر في كلام أبي حاتم لا تصريحا ولا تلويحا ، بل لعله لم
(1) ( الجرخ والثعديل ، لابن أبي حاتم (3/ 2/ 320) .
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يقف عليها أصلأ ، ثم هي أقوى وأرجح من رواية الدراوردي -كما
سابينه في الوجه الآتي بعد هذا- .
فسقط بذلك قول الشيخ عقب كلام أبي حاتم:
" هو صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة ، وأن الراجح رواية
النفي " !
ثانيا : إن قول الدراوردي في روايته " ليس بسنة " ، منكر أو على
الاقل شاذ ، لببين:
أ- مخالفته لمن هو أوثق منه ، ألا وهو محمد بن جعفر ابن أبي كثير
وهو ثقة كما قال الترمذي ونقله الشيخ نفسه ، ولا خلاف فيه عند الأئمة
النقاد ، بل احتج به الشيخان وجميع أصحاب السنن وغيرهم ، فروايته
هي الراجحة عند التعارض على رواية الدراوردي لأنه مختلف فيه ، وقد
وصفه أبو زرعة وغيره بأنه أ سيء الحفظ ! فلا جرم أن البخاري لم يحتج به
بينما احتجا جميعا بمخالفه ، فثبت أن روايته هي أحق بالترجج !ن رواية
الدراوردي ، ولا يشك في هذا منصف شم رائحة مصطلح الحديث.
ب - أن رواية الدراوردي لا متابع لها ولاشاهد ، خلافا لرواية
محمد بن جعفر ، فإن لها متابعا وشاهدأ :
أما المتابع : فهو عبد الله بن جعفر عند الترمذي ، وهو وإن كان
ضعيفا فمانه يكتب حديثه كما قال ابن عدي ، فهو لا بأس به في المتابعات
والشواهد.
وأما الشاهد : فهو حديث ابن المجبر الذي نقله الشيخ عن ابن أبي
حاتم ، ولايضر ضعفه لأنه في الشواهد كما لايخفى ، ولا أظن أ ن
الشيخ يخالف في ذلك ، لأنه ذكر نحو هذا في رسالته ، التعقب الحثيث"
(ص 5) .
فسقط بهذا التحقيق تعلق الشيخ بكلام أبي حاتم ، وتبين أن الصواب
رواية الاثبات ، وأن رواية الدراوردي في النفي خطا لا يعول عليه.
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2 - الجواب عن الام ر الثاني:
j ما II.: مر الثاني وهو تضعيف العراقي لرواية الاثبات ، فالجواب
من وجهين:
أولأ : معارضته بتصحيح من صحح الحديث وهم جماعة ، فقولهم
أرجح عند التعارض من قول من خالفهم وهو فرد ، فممن صححه:
الترمذي ، وابن العربي ، والضياء المقدسي -كما سياتي - وابن القيم في
" زاد المعاد " ، وأبو المحاسن المقدسي في " مختصر أحاديث الأحكام "
(ق (1 / I) ويمكن أن يضم إليهم الامام أحمد وإسحاق بن راهويه فإنهما
أخذا بالحديث وعملا به باعتراف العراقي نفسه ، وذلك دليل - إن شاء الله
تعالمط - على أن الحديث ثابت عندهما وهو المطلوب .
ثانيا : أن قواعد علم الحديث تدل عل خطا التضعيف المذكور ،
وأرجو ألا يستغل الأستاذ الشيخ أو أحد من المتعصبين له أو من غيرهم،
فيبادروا إلى الإنكار علينا بسبب هذا التصريح ، لأن الحق فوق
الأشخاص ، والتحقيق العلمي لا يعرف النفاق !
عل أن الشيخ قد سبقني إلى مثل هذه التخطئة فهو قد جزم بتخطئة
الترمذي كما رأيت ، فكذلك أجزم بتخطئة العراقي ، مع فارق جوهري
بيني وبينه ، فإنه يخاليء الترمذي تقليدأ للعراقي ، وهذا ترجيح بدون
مرجح كما لايخفى ، ولو عكس! أحد عليه الأمر فقلد الترمذي وخطا
العراقي لم يجد سبيلأ إلى تخطئته إلا مجرد الدعوى ! أو اتباع الهوى ! وأما
نحن فإنما نخطىء اتباعا للقواعد العلمية التي وضعها العلماء ميزانا لمعرفة
الخطا من الصواب ، وشتان بين هذا وذاك !
أخطاء العراقي حولى الحديث:
إن الباحث المدقق في كلام الحافظ العراقي الذي نقله الشيخ ليجد
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فيه كثيرأ من الأخطاء التي لابد من الكشف عنها دفاعا عن الحديث
لا الأشخاص !
الاولى : إنه يقر الترمذي على تحسين الحديث لمتابعة محمدبن
جعفر ، ثم يقول في رواية الاثبات : " إنما رواها على الجزم عبد الله بن
أبي نجيح وهو متفق على ضعفه "، مع أنه ذكر بعد ذلك بقليل أ ن
الدارظني رواها على الجزم من طريق محمد بن جعفر الثقة ، فكيف يصح
إذن قوله المذكور المتضمن حصر هذه الرواية بعبد الله الضعيف ؟! وكذلك
قوله في رواية محمد هذا : " لم يجزم بهذه اللفظة كما جزم بها عبد الله بن
جعفر ابن أبي نجيح " ! لاشك في أن هذا القول وذاك خطا مخالف
للواقع.
ثانيا : قوله : إن رواية محمد بن جعفر على الشك ، مع أن هذه
الرواية عنه لا تثبت ، ولو ثبتت لم تخالف الرواية الثابتة عنه -كما سياتي
بيانه في الجواب المشار إليه - .
ثالثأ : إعلاله الحديث بالاختلاف على سعيدبن أبي مريم برواية
العلاف عنه ، مع أنها رواية شاذة مخالفة لرواية الثقات عن سعيد -كما
سيأتي تحقيقه في الجواب عن الأمر الثالث - .
رابعا : ذكر رواية الدراوردي ثم قال : " إنها أقوى من طريق
عبد الله بن جعفر " وهذا صحيح ، ولكنه يوهم أن عبد الله لم يتابع على
روايته ، مع أنه قد ذكر هو أن محمدبن جعفر قد تابعه على لفظه عند
الدارقطني كما سبق ! فرواية محمد وعبد الله أصح من رواية الدراوردي
كما سبق بيانه.
هذه الأخطاء هي دعائم قول الحافظ العراقي ب " ضعف رواية
إثبات كونها سنة " .
فإذأ قد انهارت هذه الدعائم ، فقد انهار فوله القائم عليها ، وسقط
بالتالي تشبث الشيخ به ورجع منه بخفي حنين!
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وفي الجوابين الآتيين زيادة بيان لما أجملناه هنا.
3 - الجواب عن الأمر الثالث:
وأما الجواب عن الامر الثالث ، وهو عدم جزم بعض الرواة برواية
الإثبات فهو أنه لا يجوز التمسك بها في إعلال الروايات الاخرى الجازمة
بالإثبات ، بل إن هذه تعل رواية ذلك البعض ، وذلك لوجوه :
الأول : أن من لم يجزم معناه أنه لا علم عنده بالامر وأنه لم يحفظه،
بخلاف الذي جزم به ، فانه يدل على أنه قد علمه وحفظه ، فكيف يصح
ترجيح رواية من لم يحفظ على رواية من حفظ ؟! وهل هذا إلا خلاف
ما هو م!لم به عند جميع العلماء : أن من حفظ حجة على من لم يحفظ،
ومن علم حجة على من لم يعلم ، وخلاف للقاعدة المقررة عندهم وهي
التي تقول : " المثبت مقدم على النافي " ، فكيف وهذا الذي لم يجزم لم
ينف ، بل إنه أثبت ، ولكن بدون جزم ، فهذه الرواية في الحقيقة مؤيدة
لرواية الإثبات ومقوية لها ، فكيف يصح أن تجعل معلة لها ؟ !
ثانيأ : أن رواية من لم يجزم بالاثبات لا تصح أصلأ ، فلا يجوز أ ن
!كلتج بها فضلأ عن أن يعارض بها ما رواه الثقات الأثبات عن محمد بن
جعفر من الجزم بالإثبات ، ذلك لا! هذه الرواية تفرد بها عن محمد هذا
عيسى بن مينا وهو ضعيف ، قال الذهبي في "المغني " : "حجة في
القراءة ، لافي الحديث ، سئل عنه أحمد بن صالح ؟ فضحك ، وقال :
يكتبون عن كل أحد ! "(1) .
ثالثا : أن عيسى هذا قد ورد الحديث عنه بالإثبات ، كما رواه
الثقات ، أخرجه عنه الضياء المقدسي في " الاخاديث المختارة "
(ق 124/ 2) من طريق إبراهيم بن الحسين حدثنا عيسى بن مينا به بلفظ:
" فقلت له سنة ؟ قال : نعم " فجزم بالإثبات ولم يشك ، وقال المقدسي
(1) شذرات الذهب (2/ 48) ، ونحوه في " الميزان " .
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عقبها:
" رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن سعيد بن أبي مريم عن
محمد بن جعفر وقال : حديث حسن " . وأقره .
وابن الحسين هذا هو ابن ديزل وهو ثقة مامون كما قال الحافظ ابن
ناصر الدين الدمشقي (1) .
فهذا دليل واضح على أن رواية عيسى مثل رواية غيره في الجزم
بالاثبات ، والظاهر أن إسماعيل القاضي نفسه هو الذي لم يضبط الرواية
عن عيسى جيدأ ، وإن كان أشار في الوقت ذاته إلى أنها هي الراجحة عنده
بقوله : ( . . . احسبه " وذلك من دقته في الرواية -رحمه الله تعالى - .
رابعأ : أنه قد خالف في ذلك جماعة من الثقات كلهم جزموا في
روايتهم عن محمد بن جعفر : أن أنسا قال : 9 نعم " بدون أي شك،
وهؤلاء الثقات هم:
الأول : عثمان بن سعيد الدارمي وهو ثقة ثبت حافظ إمام (2) ،
ولفظ حديثه : . . . عن محمدبن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في
رمضان وهو يريد السفر ، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر ، وقد
تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام فأكل منه ، ثم ركب ، فقلت له:
سنة ؟ قال : نعم.
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (247/4) .
الثاني : إسماعيل بن إسحاق بن سهل ، وهو صدوق كما قال ابن
أبي حاتم (1/ 158/1) ، ولفظه مثل لفظ حديث الدارمي تماما.
أخرجه الدارقطني (ص 241) ، وقد عزاه إليه الشيخ نفسه عن
العراقي ، وهو من عجائبه ، فإنه سكت عنه مع أنه صحيح الاسناد ،
(1)
(2)
شذر ا ت ( 1 / 7 7 1 ) .
شذر ا ت ( 2 / 6 7 1 ) .
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وآثر عليه رواية الشك مع ضعفها ونكارتها وعدم صلاحيتها للمعارضة لو
صحت كما سبق!
الثالث : محمد بن إسماعيل ، وهو الامام البخاري صاحب " الجامع
الصحيح " .
أخرجه عنه الترمذي 11/ 152) وهو وإن لم يكن قد ساق لفظه فإنه
قد أحال فيه على لفظ حديث عبد الله بن جعفر المصرح بالاثبات ، وذلك
بقوله عقبه : " نحوه " مشيرأ بذلك إلى أنه مثله في المعنى.
فهذا انقول من الترمذي وإن كان لا يقتضي أن رواية البخاري
لفظها مثل لفظ حديث عبد الله بن جعفر كما قال العراقي ، فإنه لا ينفي
أن يكون مثلها في المعنى ، بل هو نص على اتحادهما في المعنى ، كما هو
مبين في علم " مصطلح الحديث "(1) .
وإذا كان من الأمور المسلمة أن الألفاظ قوالب للمعاني ، وأن المعاني
هي المقصودة بالذات ، فلا يضرنا بعد ذلك اتفقت الألفاظ أو اتحدت ،
ولهذا اتفق جمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى بتفصيل مذكور
في محله من هذا العلم : " المصطلح " ، وقالوا : ! ينبغي لمن يروي حديثا
بالمعنى أن يقول : أو كما قال ، أو نحو هذا " .
فلو كانت رواية البخاري مثل رواية ابن مينا في المعنى لم يجز القول
عقبها ! نحوه " لأنها ليست مثلها في المعنى ، بخلاف رواية عبد الله بن
جعفر فإنها متحدة في المعنى مع رواية البخاري ولذلك جاز للترمذي
-وهو من أئمة هذا العلم - أن يقول عقبها ! نحوه " أي نحو حديث ابن
جعفر في اللفظ ومثله في المعنى.
فإذا تبين هذا ، فالاسترواح حي!مذ إلى أن اللفظ مختلف مما
لا يجدي ، مادام أن المعنى واحد!
(1) انظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح (ص 199) طبع حلب.
81
عل أن قول الترمذي " نحوه " لا ينفي الاتفاق بين الروايتين في
بعض ألفاظ الحديث ، فاذا ثبت أن لفظ حديث محمدبن جعفر عل
الاثبات برواية الثقتين المذكورين ، فالأقرب أنه هو المراد برواية البخاري
هذه ، وليس رواية ابن ميناء الضعيف.
إذ الأصل في روايات الثقات الاتفاق لا الاختلاف ، إلا لدليل وهو
هنا معدوم ، فثبت من ذلك أن رواية البخاري كرواية الثقتين قبله وهو
المراد .
الرابع : يحيى بن أيوب العلاف ، وهو صدوق كما قال الحافظ ابن
حجر وغ!يره .
أخرج حديثه الطبراني في " المعجم الأوسط " (2/98/1 من الجمع
بينه وبين المعجم الصغير ) .
وهو وإن كان قد خالف من قبله في بعض الحديث -كما سياتي
تحقيقه - فقد تابعهم على رواية الحديث عل الصواب في باقيه ، فكان في
ذلك حجة على صحة رواية الاثبات .
فقد اتفق هؤلاء الثقات الأربعة جميعا على أن رواية محمد بن جعفر
الثقة لهذا الحديث على الاثبات ، وأنها في ذلك مثل رواية عبد الله بن
جعفر سواء ، فإذا تذكرت أن عيسى بن ميناء قد خالفهم عنه في هذه
الرواية -على التفصيل الذي سبق بيانه وأنه ضعيف - لم يجز بوجه من
الوجوه ترجيح روايته على روايتهم ، والجزم بأن روايته هي لفظ رواية
محمد بن جعفر كما فعل العراقي -سا ce الله - بل العكس هو الصواب ،
كما لا يخفى على ذوي الألباب ، ذلك لأن من المقرر في -تلم الحديث أ ن
الثقة إذا خالف في حديثه من هو أحفظ منه أو أكثر عددأ فحديثه شاذ ،
وإذا كان المخالف ضعيفا فحديثه منكر(1) ، فلو أن ابن ميتا كان ثقة لكان
(1 )
انظر دا تدريب الراوي ، (ص 151 - 152) طبع المكتبة العلمية بالمدينة افىلورة .
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حديثه هذا شاذأ مردودأ ، فكيف وهو ضعيف ؟! فلا .شك في أن حديثه
منكر مرفوض !
وهنا نقف قليلأ لنتساءل : هل اطلع فضيلة الشيخ الحبشي على
رواية هؤلاء الثقات ، أم خفيت عليه؟
4 - الجواب عن الأمر الرابع:
وأما الأمر الرابع ، وهو الاختلاف فيه على سعيد بن أبي مريم،
فالجواب عنه يمكن أن يؤخذ من الفصل السابق ، ولكن لابد من
إيضاحه فأقول :
لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن أبي مريم أو غيره ثقة كان
أو ضعيفا أن القصة وقعت في " يوم يشكون " الذي هو قبيل رمضان إلا
يحى بن أيوب العلاف المتقدم ، خلافا لرواية الثقات الاخرين الذين ذكروا
قبله وهم عثمان الدارمي وإسماعيل بن إسحاق ، والبخاري ، فهؤلاء
كلهم قالوا عن ابن أبي مريم : إن القصة كانت في رمضان ، وكذلك قال
عيسى بن مينا عن محمد بن جعفر ، وكذلك قال الدراوردي وعبد الله بن
جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر ، وكذلك قال ابن مجبر عن
ابن المنكدر .
فاتفاق هؤلاء كلهم على ذلك خلافا لرواية العلاف أكبر دليل على
ضعف روايته وشذوذها.
وأما استرواح الشيخ إلى متابعة خالد بن نزار لابن أبي مريم فمما
لا يقام له وزن عند من يعلم ، ذلك لأن خالدأ نفسه فيه ضعف من قبل
حفظه كما يشير إلى ذلك قول الحافظ فيه " صدوق يخطىء " .
ثم إن الراوي عنه المقدام بن داود واه جدأ ، قال النسائي : " ليس
بثقة " .
فهل يعتمد عالم بالقواعد الحديثية عنده ذرة من الانصاف بهذه
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المتابعة ، وهذه حال صاحبها ، والراوي عنها ، مع ما فيها من المخالفة
الصريحة لما رواه الثقات الأثبات ؟ !
ومن ذلك يتبين أن لا أثر لهذا الاختلاف على ابن مريم في صحة
الحديث ، وأن الافطار فيه إنما كان في رمضان من أجل السفر ، لا قبله
من أجل يوم الشك.
وبذلك يسقط اخر ماتشبث به الشيخ في تضعيفه للحديث،
ويتضح لكل ذي عينين صحة الحديث باللفظ الذي رواه الترمذي ولو
صدر به الشيخ مقاله.
وإن من الأمور التي لا ينقضي العجب منها تصريح الشيخ في رسالته
9 التعقب " (ص 21) أنه ليس لمثله وظيفة التصحيح والتضعيف ، ثم تراه
في هذا المقال يصرح بتضعيف ماتتابع العلماء على تصحيحه ، من
الترمذي إلى ابن القيم ، مع تاييد القواعد الحديثية لذلك.
شهادة القرآن للحديث:
هذا ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة ، أن الحديث الذي ورد من
طريق فيه ضعف غيى شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى أو بوجود
شاهد له ولو مثله في الضعف ، فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد
وكان له شاهد من القران الكريم فضلأ عن السنة المطهرة ، فانه والحالة
هذه لايشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان
ضعيف الإسناد فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته ، فلا ريب أنه بذلك
يزداد قوة على قوة .
وحديثنا هذا من هذا القبيل ، فإنه صحيح الإسناد ، كما أثبتنا ذلك
بتحكيم قواعد هذا العلم عليه ، مع الاستئناس باقوال العلماء الذين سبق
ذكرهم ممن صححوه .
وله شاهد من القرآن الكريم والسنة:
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اما القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى : ( فمنءئ مبهم ئيلصحا آؤعك
شتقيفعذة ين آيايرأخز ! ، فإن قوله ( على سفر ) يشمل من تاهب للسفر
ولقا تخرفي ، وقد صرح الامام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام
القران " كما سياتي أن ذلك مقتضى الآية ، وهذا واضح لا شك فيه عند
المنصفين العارفين -إن شاء الله تبارك وتعالى - .
أما الشاهد من السنة ، فهو ما أخرجه أحمد (398/6) من طريق
منصور الكلبي عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى
قريب من قرية عقبة في رمضان ، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس ، وكره
اخرون أن يفطروا ، قال : فلما رجع إلى قريته ، قال : والله لقد رأيت
اليوم أمرأ ما كنت أظن أن أراه ! إن قومآ رغبوا عن هدي رسول الله !ي!
وأصحابه ! يقول ذلك للذين صاموا ، ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني
إليك ، وأخرجه أبو داود (رقم 413 1) .
قلت : ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيحين غ!ير منصور
هذا ، فقال فيه العجلي في " كتاب الثقات "(1) : " مصري تابعي ثقة"
ووثقه ابن حبان أيضا فأورده في " الثقات " (1/ 124) ، لكن قال فيه ابن
المديني وغ!يره : " مجهول " ، وهذا هو الراجح عندي : أنه مجهول ، وهو
معنى قول الحافظ فيه : " مستور " ولكن ذلك لايمنع عندنا ولاعند
الشيخ من الاستشهاد بحديثه ، لأن ذلك هو الذي تقرر في ! المصطلح " ،
وإليك ماقاله الشيخ الحبشي نفسه في نحو هذه المناسبة ، قال في
9 التعقب " (ص ه ) :
!فالجهالة من القسم الذي إذا تابع صاحبه غ!يره ممن هو مثله أ و
فوقه انجبر ضعفه ، وصار حديثه مقبولآ حسنا " .
وعليه فالحديث مقبول عند الشيخ ، أو يفزم أن يكون مقبولآ عنده
(1) رقم (1375) من نسختي من " ترتيب ثقات العجلي ! للسبكي.
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لأنه جاء من طريق أخرى وهي طريق أنس ، هذا لو سلم له أنها
ضعيفة ، فكيف وهي صحيحة على ما سبق تحقيقه ؟ !
بل إن الشيخ يلزمه أن يقول بصحة إسناد الحديث لذاته ، إذا أراد
أن لايكون متناقضا في تطبيق النهج الذي سلكه في تصحيح بعض
الأحاديث في رسالته المشار إليها ! ذلك لأن رجال الحديث ليس فيهم من
يشك في عدالته غير منصور الكلبي ، وقد وثقه ابن حبان -كما سبق -:
وتوثيقه عند الشيخ معتبر ، فقد وثق في رسالته (ص 1 o و 23) خزيمة
وكنانة المجهولين ، بناء على توثيق ابن حبان إياهما ، وقال (ص 23 و 26)
في الجواب عن تجهيلنا إياهما تبعا للحافظ الذهبي:
"إن جهالة الحال وجهالة العين ترتفع بتوثيق حافظ من أئمة
الجرح ، وقد وثقهما ابن حبان " !
وإذ الأمر كذلك عند الشيخ ، فيلزمه القول بعدالة منصور هذا ،
وحينئذ فالحديث صحيح عنده لا علة فيه ، وهذا أمر لازم لازب لا مفر
للشيخ منه ، ولا يستطيع أن يماري فيه ، إن كان طالبا للحق منصفا كما
آمل.
ثم إن دلالة الحديث على ما دل عليه حديث أنس من جواز الافطار
المختلف فيه واضح كل الوضوح ، فإن قوله : " ثم إنه أفطر ، وأفطر معه
ناس " ، صريح أو كالصريح في أنهم خرجوا من القرية صائمين ثم
أفطروا ، فلا يرد عليه ما أورده الشيخ على حديث أبي بصرة من عدم
دلالته على المطلوب في زعمه ، وكانه لذلك أعرض الشيخ عن ذكره فلم
يتعرض له بجواب البتة لأنه حجة عليه ! وهذا شيء نود أن ننزه الشيخ
عنه ، ولكن الأمر يحتاج إلى مساعدة منه إ !
وحديث أبي بصرة المشار إليه هو في الحقيقة شاهد ثان للحديث
وسياتي الجواب عن كلام الشيخ عليه قريبا -إن شاء الله تعالى - .
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آثار صحيحة تشهد للحديث:
هذا ، وإن مما يزيد الحديث قوة أنه جاء عن طائفة من الصحابة
وغيرهم العمل بنحو ما فيه ، وخلاف ما ذهب إليه المانعون من الافطار
بعد الخروج ، فأنا أذكر ما وقفت عليه من الروايات عنهم إتماما للفائدة :
1 - عن اللجلاج قالوا : ( كذا الأصل : ولعله : اللجلاج وغيره
قالوا ) : كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة
ويفطر.
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/151/2) باسناد حسن أ و
قريب منه.
2 - عن أنس بن مالك قال : قال لي أبو موسى : ألم أنبا أنك إذا
خرجت خرجت صائما ، واذا دخلت دخلت صائما ، فإذا خرجت
فاخ!ج كلممفطرأ . وإذا دخلت فادخل مفطرأ .
رواه الدارقطني (ص 41 Y) والبيهقي (4/ 247) باسناد صحيح عل
شرط الستة.
3- عن نافع عن ابن عههـأنه خرج في رمضان فأفطر.
ر واه ابن أبي شيبة (2/ 151/ 1) باسناد رجاله ثقات .
4 - عن ابن عباس قال : إن شاء صام وإن شاء أفطر.
رواه ابن أبي شيبة في " براب ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم
ثم يسافر " ، (2/ 151/ 1) وإسناده صحيح.
5- عن مغيرة قال : خرج أبو ميسرة (1) في رمضان مسافرأ فمر
بالفرات ، وهو صائم ، فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر.
رواه ابن أبي شيبة (1/151//2) باسناد صحيح ، ثم روى هو
(1) اسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني ، قال الحافظ :لاثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاث وستين"
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(151/2/ 2) والبيهقي ( 4/ 247) بسند اخر عنه مختصرأ وهو صحيح
أيضا.
6 و 7- عن سعيدبن المسيب والحسن البصري قالا : يفطر إ ن
رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح ، وفي رواية
عن الحسن البصري " يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج " ذكرها
القرطبي في تفسيره (279/2) .
وبعد : فان حديثا كهذا يشهد له القران والسنة والاثار الصحيحة
عن السلف ، وفيهم بعض الخلفاء الراشدين (1) ، لحري ألا يكون موضع
جدل وتردد في صحته ، مهما قيل في إسناده أو في متنه ، لولا أن بعض
الناس يتعصبون لمذاهبهم ما لا يتعصبون للشرع الثابت عن نبيهم ، اتباعا
لما ألفوه ! فاللهم رحمتك وهداك .
فقه الحديث ومن قال به:
اذا تبين أن الحديث صحيح بلفظ الاثبات ، فهو حجة واضحة لما
ذهب إليه الامام إسحاق بن راهويه ، كما حكاه الترمذي عنه(2) وقد نقله
(1 )
(2)
فأين أولئك الذين نقموا علينا دعوتنا إلى إحياء السنة الصحيحة في ركعات التراويح،
ونسبونا -زورأ وبهتانآ - إلى الطعن في الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - بسبب
مخالفتنا لما يروى عنه من ركعات العشرين ، مع أنها لا تثبت عنه ، بل الصحيح عنه موافق
لما ندعو إليه من السنة كما بيناه ضملأ في ردنا عليهم في " صلاة ايراويح ! أقول : أين
هؤلاء من إطباقهم على مخالفة عمر بن الخطاب ومن معه من الأصحاب الكرام والسلف
العظام في هذه المسألة ، لاسيما والسنة الصحيحة معهم ؟! فالحمد لله الذي وفقنا لاتباع
السنة هنا وهناك ، ونساله المزيد من فضله وتوفيقه ، كما نسأله أن عدي المخالفين إليها،
وأن يحيينا ويميتنا عليها ، وأن يحشرنا تحت لواء صاحبها -عليه الصلاة والسلام - ( تؤم،
شقع قا 3 ؤلا تؤن ، الأ مق آقئ آلتة ءلققمي متلير ! .
ومن العجائب قول ابن العربي -كما ياتي - " أنه لم يقل به إلا أحمد ! مع أن ذلك ورد في
كتاب الترمذي الذي شرحه ابن العربي نفسه فسبحان من لا يسهو.
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الشيخ عنه - وفي كتاب " المسائل " لاسحاق بن منصور المروزي
(ق 29/ 1 - 2) ما نصه : " قلت ( يعني للإمام أحمد ) : إذا خرج مسافرأ
متى يفطر ؟ قال : إذا برز عن البيوت ، قال إسحاق (يعني ابن
راهويه ) : بل حين يضع رجله فله الافطار ، كما فعل ذلك أنس بن
مالك (1) ، وسن النبي ع!يو ( كذا ) ص!اذا جاوز البيوت قصر " .
اتباع ابن العربي للحديث خلافأ للمذهب:
ولقد أنصف الامام ابن العربي -رحمه الله تعالمط- ، فإنه ذهب إلى
العمل بالحديث في هذه المسألة خلافا لكثير من علماء المالكية ، وتبعه على
ذلك القرطبي وغيره ، وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر،
فقال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (13/4 -16) تعليقا على
الحديث:
" وهذا صحيح ، لم يقل به إلا أحمدبن حنبل (!) فاما علماؤنا
( يعني المالكية ) فمنعوا منه ، لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أ م
لا ؟ فقال مالك في "كتاب ابن حبيب " : " لاكفارة عليه " ، وقال
أشهب : " نعم لأنه متاول " ، وقال غيرهم : عليه الكفارة ، ويجب أ ن
لا يكفر لصحة الحديث . . . وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر " .
وقال القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القران "
(278/2 -279) بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي:
" قلت : قول أشهب في نفي الكفارة حسن ، لأنه فعل ما يجوز له
فعله ، والذمة بريئة ، فلا يئبت فيها شيء إلا بيقين ، ولايقين مع
الاختلاف ، ثم إنه مقتضى قوله تعالى ( أو على سفر ) وقال أبو عمر ( هو
( 1)
هذا يؤيد ما كنت رجحته أص 691) أن حديث أنس هذا ينبغي أن يكون صحيحا عند من
قال به كأحمد لىاسحاق ، وقد كنت رجحت ذلك قبل أن أقف على هذا النص ، فالحمد لله
على توفيقه.
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ابن عبد البر ) : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسالة ، ولو كان الأكل مع
نية السفر يوجب عليه الكفارة ، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه
خروجه ، فتامل ذلك تجدة كذلك -إن شاء الله تعالى -" ، ثم ذكر ابن
عبد البر من قال بانه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر ، ثم قال :
" وليس هذا بشيء ، لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب
والسنة ، وأما قولهم : " لا يفطر " فإنما ذلك استحباب لما عقده ، فإن
أخذ برخصة الله كان عليه القضاء ، وأما الكفارة فلا وجه لها ، ومن
أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله لمجيم " .
وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في "سبل السلام "
(629/2)، وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في
المسالة لا يقبل التأويل ، مع تايده بظاهر القران والاثار الصحيحة عن
السلف -رضي الله عنهم - .
ومما سبق يعلم أن القول بعدم جواز الافطار ، وإيجاب الكفارة على
المفطر مما لا دليل عليه في الشرع ، فعلى من نصب نفسه للرد علينا وحاول
تضعيف الحديث الصحيح انتصارأ لمذهبه ، أن يأتي بالدليل الذي يقنع به
نفسه قبل غ!يره بصحة ماذهب إليه ، وإلا فهو عندنا وكما بينا خلاف
ظاهر القرآن ، ونصوص الاثار الصحيحة ، وذلك كاف في إثبات خطئه
ولو كان الحديث عنده ضعيفا.
فليتامل في هذا المنصفون على اختلاف مذاهبهم يتبين لهم صواب
ما ذكرنا -إن شاء الله تعالى - . وهو ولي التوفيق.
وإن مما يحسن التنبيه عليه أن ذلك الموقف الطيب الذي وقفه ابن
العربي ومن معه من الحديث ، هو الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه
هذا الحديث خاصة ، والأحاديث الأخرى بصورة عامة ، ولو كانت على
خلاف رأي الاباء والشيوخ ، لأنه هو الموقف الوحيد الذي يتفق مع
الايمان الصحيح ، كما قال تعالى : ( قلآور2تك لا يؤمنوئ صتئ يخكلوك
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ميما شمحر !هض ثخ ، مجدوأفى آنفيي!الغ حرجا !اقضحئت وجمممفمو)
قمتليثا ! فلا جرم أن الائمة أمروا بذلك أتباعهم وألحوا عليهم بذلك،
في عبارات كثيرة مشهورة عنهم ، وقد ذكرت الكثير منها في مقدمة كتابي
" صفة صلاة النبي لمجيم " فمن شاء رجع إليه.
حديث ابي بصرة الغفاري :
3- بقي علينا الكلام على حديث أبي بصرة الغفاري ، لقد.ذكر
الشيخ أنه لايكفي على المعتمد في صحة الحديث سكوت أبي داود
عليه ...
وجوابنا عن ذلك من وجوه :
الاول : أن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى العالم الناقد العارف بطرق
الجرح والتعديل ، والتصحيح والتضعيف ، فإن مثل هذا لا يقنعه سكوت
أبي داود على الحديث ، لأنه يعلم يقينا أنه سكت عن أحاديث لا حصر لها
وهي ضعيفة بينة الضعف كما قرر ذلك العلماء ، كالنووي والعسقلاني
وغ!يرهما ، وبينا ذلك بامثلة كثيرة في نقدنا لكتاب " التاج الجامع للأصول
اءمسة "(1) ، فعلمه هذا يلزمه أن يرجع إلى السند ويحكم فيه قواعد هذا
العلم فيصحح أو يضعف ، وأما المقلد الذي " ليس له وظيفة التصحيح
والتضعيف " مثل فضيلة الشيخ باع!ترافه هو كما سبق نقله عنه ، فهذا
لا بد له من الاعتداد بسكوت أبي داود على الحديث ، حتى يقف على قول
عالم آخر هو أوثق منه عنده ضعف الحديث ، وأما هو نفسه فلا يجوز له
الاقدام على التضعيف بداهة لائه لاعلم له بذلك ، وهذا شيء واضح
ما أظن عاقلأ منصفأ يجادل فيه.
(1) بلمانا بنثر خلاصة نافعة عنه في مقالات صتتابحة في مجلة ! المسلمون " وتد صدر المقال الأول
منه.
قلت : وتد سبق إيراده في قسم المقالات (طالب).
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فما بال الشيخ إذن لا يرضى بسكوت أبي داود الذي يدل على أ ن
الحديث صالح عنده ، بل يجتهد - مع أنه يعتقد حرمته عليه ! - فيذهب إلى
تضعيف الحديث كما يشير إلى ذلك بقوله : " لو صح . . . " دون أية
حجة علمية ولا برهان ولو تقليدأ لامام ؟ !
الثاني ؟ أنني أعتقد أن اللائق بطريقة الشيخ التي عرفناها منه في
"التعقب الحثيث " أن يذهب إلى القول بصحة هذا الحديث لاإلى
تضعيفه ، وذلك لأن رجال إسناده عند أبي داود (رقم 2 24 r) وأحمد
(6/ ثقات كلهم محتج بهم في الصحيحين غير كقيمث بن دفل ، وقد
وثقه ابن حبان (53/2 ') وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " :
" مقبول " .
وأما عبيد بن جبر ، فقد مال الحافظ إلى أن له صحبة ، وذكره
يعقوب بن سفيان في " الثقات " ، وقال العجلي (رقم 84 A ) : " مصري
تابعي ثقة " ، وذكره ابن حبان أيضا في " الثقات " (140/1) إلا أنه
قال : " هو مولى الحكم بن أبي العاص " فلا أدري هو هذا أو غيره .
وعهدنا بالشيخ أنه يعتقد بتوثيق ابن حبان للمجهولين كما سبق
بيانه من كلامه (ص 686) ، فلماذا إذن يضغف الشيخ هذا الحديث
ولا يصححه مع أنه صحيح على شرطه (1) ؟! لا أريد أن أقول : إنه يكيل
بكيلين وأن نهجه في التصحيح والتضعيف ليس هو على ما ثبت في
" مصطلح الحديث " وإن كان هو يصرح أنه ليس من أهل ذلك كما سبق
نقله عنه ، ولكن لعله حين يكون الحديث مخالفا لمذهبه ، لا ينشط لتحقيق
القول فيه على مقتضى علم الحديث -على قدر معرفته به - خشية أن يتبين
له صحته ، فيكتفي في تضعيفه باي شيء عثر عليه ولو كخيوط القمر!
(1)
وقال الشوكاني في إ نيل الأوطار " : لاسكت عنه أبو داود والمنذري وابن حجر في
" التلخيص ! ورجال إسناده ثقات " .
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وإذا كان الحديث موافقا لمذهبه لم ينشط أيضا للنظر فيه مخافة أن يتبين له
ضعفه ، ويقنع في تصحيحه بأي قول وجده ولو كان خلاف القواعد
العلمية إ !
وخلاصة القول : أن هذا الحديث صحيح على طريقة الشيخ ، وأما
نحن فحسبنا فيه أنه شاهد ثان لحديث أنس ، وإن كان سنده فيه ما في
الشاهد الاول ، فتضعيف الشيخ إياه خطا تتن على جميع الاحتمالات
-كما لا يخفى - لأن أقل أحواله أنه حسن لغيره .
دلالة الحديث على ما دل عليه حديث أنس:
4 - وأما قول الشيخ : إن الحديث لو صح لم يكن فيه حجة لائه ليس فيه
أنه خرج بعد الصبح فركب ثم أكل فيحتمل أنه خرج من بيته قبل
الفجر ...
فأقول : الاحتمال المذكور باطل من وجوه :
أولأ : أنه خلاف المتبادر من الحديث.
ثانيأ : أنه خلاف ما فهم منه العلماء الذين خرجوه ، فهذا أبو داود
يترجم له بقوله : " باب متى يفطر المسافر إذا خرج ؟ " يشير بذلك إلى أ ن
أبا بصرة كان خرج صائما ثم أفطر ، وهذا المجد ابن تيمية ترجم له
بقوله : " من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ؟ ومتى يفطر ؟ " ، ومثله
وأصرح منه قول البيهقي الاتي قريبأ -إن شاء الله تعالى - .
ثالثا : أن أبا بصرة لو خرج قبل الفجر -كما ادعى الشيخ - فمعنى
ذلك أنه سافر قبل أن يجب عليه الصيام لعدم وجود شرطه وهو الاقامة،
ومن المعلوم أن مثل هذا يجوز له الاكل بعد الفجر بنص القرآن واتفاق
المسلمين ، بل إن بعضهم أوجبه عليه ، فإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل
أن يعترض عليه عبيد بن جبير بقوله : " ألست ترى البيوت ؟! " ؟! فلا
شك أن هذا القول منه دليل على أن أبا بصرة خرج صائمأ ، وأنه أكل بعد
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الفجر وأفطر ، فأراد عبيد -رحمه الله - أن يلفت نظره إلى ما ظنه مانعا من
الافطار وهو كونه لا يزال في حكم المقيم لأنه لم يجاوز البيوت ! فاخبره
أبوبصرة -رضي الله عنه - بان المجاوزة ليست بشرط ، وأن التمسك به
خلاف السنة ، هذا هو المعنى الذي يمكن فهمه من الحديث إذا تجردنا عن
الهوى والتقليد الأعمى ، وهو الذي فهمه العلماء كما ذكرت في الوجه
الأول ، ويشهد لذلك أيضا قول البيهقي للحديث بقوله:
" باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر " .
فهذا نص قاطع على بطلان ما تاول الشيخ الحديث به من المعنى،
وهو مما يدل على أن الشيخ يجتهد في فهم الأحاديث -خلاف ما يتظاهر
به ! وكأنه - ألهمنا الله الصواب جميعا - يجتهد لهدمها وإبطال معانيها حتى
لا تتعارض مع مذهبه ، فالمذهب هو الأصل عنده ، والحديث تبع له!
وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم كما سبق التنبيه إليه ، خلاف
ما جرى عليه العلماء المنصفون حتى من كان منهم معروفا باتباعه لمذهب
من المذاهب الأربعة ، وأقرب شاهد لدينا على ذلك ، الامام البيهقي
-رحمه الله - فإنه مع اتجاعه للمذهب الشافعي وتاييده له في أكثر مسائله،
فسر الحديث بقوله الذي ذكرته انفا بخلاف ما ذهب إليه الامام الشافعي
-رحمه الله تعالى -، ولم يحقلة معنى لا يتحمله ولا يساعد عليه الذوق
العربي والفهم السليم ، كما صنع غيره وهو ينتمي لمذهب الشافعي أيضأ!
رابعأ : قول عبيد بن جبر : " ثم قرب غداءه " ، فإن فيه إشارة إلى
أن الخروج والأكل كان غدوة وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس
كما نقله الشيخ نفسه عن القاموس ، فاذا ثبت هذا فلا أدري ما وجه
تأييد الشيخ ما ذهب إليه في تأويل الحديث من المعنى بقول عبيد هذا؟
لأن أكل أبي بصرة سواء كان في أول النهار - وهو بعد الفجر - أو كان بعد
طلوع الشمس ، فلا يؤيد بوجه من الوجوه قول الشيخ أن الخروج كان
قبل الفجر.
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فاذا تامل العاقل في هذه الوجوه الأربعة تبين له دون أي شك أ ن
الحديث حجة نيرة على جواز الافطار المختلف فيه ، وأنه في ذلك كحديث
أنس رضي الله عنه ، وقد صرح بذلك المحقق الشوكاني في " نيل الأوطار "
(4/ 195) .
الخلاصة:
وخلاصة القول أن الشيخ اخطأ في رده في عدة أمور :
أ - تضعيفه لحديث أنس ، وهو صحيح ، كما تقتضيه قواعد علم
الحديث.
2- إعراضه عن تقليد من صححه ، مع أنهم أكثر ممن ضعفه،
وهذا خلاف المفروض في المقلدين ومنطقهم الذي من عادته أن يحتج
بالكثرة والسواد الأعظم!
3- تضعيفه لحديث أبي بصرة ، وهو صحيح على مقتضى منهجه في
التصحيح.
4 - إعراضه عن الاستشهاد به ، مع أنه صالح لذلك عنده .
5- كتمه لحديث دحية ، مع أنه صحيح أيضا على منهجه،
وما ذلك إلا لأنه صريح الدلالة على خلاف مذهبه!
6 - غفلته عن تاييد القر إن للأحاديث الثلاثة.
7- غفلته أيضا عن الآثار المؤيدة لها ، وبعضها عن عمر الفاروق
-رضي الله عنه - .
ولذلك فاني أختم هذه الكلمة بان أرجو من فضيلة الشيخ الختشيى
أن يعيد النظر في موقفه من هذا الحديث ، وما تضمنه من الحكم الذي
شهد له القرآن الكريم ، مذكرأ له بقوله تعالى فيه:
( قلآورئك لا لؤمنوئ حتئ يحكموئر هيما شمحر !هص ثخ لا مجدوأ
في أنفييمالغ خرضا ئحما قضحتت ؤيممميموأ دتمتييما ! ، ( كآئها اللىين ةاتؤأ
آشتجيبوأ يت! قىللزسمولي إذا دعاكثم لما تحغ وآغتموأ آل! آلتة تحولى بف أتمرص
ؤقفبوءؤآئة"+ إتتيما ئخشزوئ ! .
***
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محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
في 8/ 15/ AMA -
3 + حكلل فتوى قتل الوالد ابنه (1)
لقد علم المتتبعون لاخبار الصحف ، قصة ذلك الرجل المصري
الذي قتل في الاسكندرية طفليه الصغيرين غرقا في البحر ، وأن محكمة
الجنايات فيها حكمت عليه باعدامه مستندة في ذلك على مادة في القانون
تدل على ذلك بعمومها ، ولكن المحكمة لما أحالت هذا الحكم إلى مفتي
الاسكندرية فضيلة الشيخ أحمدبن يوسف! رفضه ، وأفتى بما نصه:
" . .. لايجب عليه القصاص شرعا ، لانه لا يقتص من الوالد في قتل
ولده ، إذ أن الوالد سبب في إحيائه فلا يكون الولد سببا في إفنائه " .
ثم ساق حضرة المفتي نصوصا من المذهب الحنفي ، يدعم بها فتواه
هذه ، مؤيدأ لها بقوله ع!ي! : " لا يقاد الوالد بولده " .
وعلى الرغم من وضوح هذه الحجة فقد أصرت المحكمة على حكمها
السابق ، ولم تسلم لحكم هذا الحديث الشريف ، ولا غرابة في ذلك فهي
إنما تحكم بحكم القانون لا بحكم الله ورسوله.
وإنما الغرابة أن ينتصر لها بعض كبار الشيوخ ، فقد نشرت جريدة
الاهرام المصرية بتاريخ 1954/10/7 م هذه الحادثة ونص المحكمة ثم
فتوى المفتي فيها ، ثم عقبت عليها بنشر آراء رجال الشرع والقانون فيها،
ومن فيلك رأي حضرة الشيخ حسن مأمون ، وهو من .كبار رجال الشرع ،
وقد جاء في كلامه ما نصه:
" . . . ومحكمة الجنايات تطبق هذا القانون وليست ملزمة بتطبيق
نصوص الشريعة الإسلامية " !
(1) 9 مجلة التمدن الاسلامي ! (. 2/ه 77- 781).
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ومنها ما نقلته تلك الجريدة عن حضرة الشيخ محمود شلتوت في
كلام له في هذه الفتوى :
"وأنا شخصيا أرجح مذهب القائلين بالقصاص في هذه الحالة
وذلك عملأ بعموم الآيات . . . . . . . . . وأما الحديث الذي يروى في.
هذا المقام وهو " لا يقاد الوالد بولده " فانه لم يثبت ، وطعن فيه بعض
المحدثين " .
قلت : وليس يهمني الآن الكلام على فظاعة تلك الجناية ، ولا بيان
ما في الكلام المنقول عن الشيخ حسن من الجناية على الشريعة الاسلامية،
وإنما القصد بيان خطا الشيخ محمود شلتوت في تضعيفه للحديث
المذكور ، وترجيحه حكم المحكمة على فتوى المفتي ، وتحقيقأ لما ادعيته.
أقول ومنه تعالى أستمد العون والعصمة:
من المعلوم عند المشتغلين بالسنة المطهرة أن الحديث الواحد قد يكون
له عدة طرق ، وقد تكون كلها ضعيفة ، وقد يكون ضعفها يسيرأ بحيث
أنه ينجبر بكثرة الطرق ، لخلوها من متهم أو متروك ، وعليه فقد يتفق أ ن
يروي بعض المحدثين مثل هذا الحديث ، لكن من طريق واحد ضعيف،
أو من طرق ضعيفة لا يتقوى الحديث بها عنده ، فيحكم عليه من أجل
ذلك بالضعف وهو معذور ، بينما يرويه غيره من طرق أخرى صحيحة أ و
تصلح للاعتضاد والتقوي بها ، فيحكم بسبب ذلك على الحديث بالصحة
وهو مصيست ، ولكن من لا علم عنده يظن أن هذا الاختلاف منشاه من
التباين في الرأي ، وإنما هو منشؤه من التباين في العلم وسعة الحفظ كما
بينت.
فإذا عرف هذا فلا يليق بالعالم المحقق أن يضعفا حديثا ما ، لمجرد
تضعيف بعض المحدثين له ، لاسيما إذا كان فيهم من صححه ، لا!
تضحيفه والحالة هذه يكون اتباعا للهوى ، وهو سبب الضلال كما
لا يخفى ، بل عليه أن يتبع طرقه وأسانيده من مصادر السنة الموثوقة ، فان
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لم يجد له إلا طريقا واحدأ ضعيفأ ، أو وجد لله طرقا لا يتقوى بعضها
ببعض صح له حينئذ أن يتمسك بقوله من ضعف الحديث من المحدثين.
والذي أعتقده أن الشيخ محمود شلتوت لم يسلك هذه الطريق
العلمية في حكمه على الحديث بالضعف ، بل غلب على رأيه العمل
بالعموم الذي أشار إليه ، فلما رأى معارضة الحدديث له تخلص منه بتقليده
لمن ضعفه من المحدثين ، أقول هذا لأنه لو فعل ما أشرنا إليه من التتبع لما
وسعه إلا الحكم على الحديث بالصحة وتخطئة من ضعفه ، ذلك لأن
الضعف المزعوم إنما هو بالنسبة لبعض طرقه فقط ، وأما سائرها فلا علة
فيها ، ولذلك صححه جماعة من المتقدمين والمتاخرين ، من المحدثين
والفقهاء وغيرهم -كما سيأتي ذكرهم -.
وإلى القاريء الكريم تفصيل هذا الاجمال في عرض مبسط يصلح
مثالآ لتطبيق الطريقة العلمية المشار إليها في الكلام السابق:
فاعلم أن الحديث المذكور ورد عن ثلاثة من الصحابة : عمر بن
الخطاب ، وسراقة بن مالك ، وعبد الله بن عباس :
1 - اما حديث عمر ، فله خمسة طرق ، وهي:
الأول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عزأ جده قال : " قتل رجل
ابنه عمدأ فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل علي! مائة من الابل : ثلاثين
حقه ، وثلاثين تجذغة ، وأربعين ثنئة ، وقال : لا يرث القاتل ، ولولا
أفب سمعت رسول الله !ي! يقول : "ص لا يقتل والد بولده " لقتلتك " .
أخرجط أحمد رقغ (346) والترمذي (307/2 بشرح التحفة ) وابن
ماجة (146/2) والدارقطني (ص 347) من طريق الحجاج بن أرطاة عن
عمرو به.
قلت : والحجاج مدلس وقد عنعنه ، لكن قد تابعه ثقتان :
أحدهمما : محمد بن عجلان ، أخرجه عن! الدارقطني والبيهقي في
سننه الكبرى (38/8) ، وهذا وحده إسناد حسهن ، فكيف إذا انضم إليه
AA
متابعة الحجاج ، والمتابعة الآتية ؟ وقد أخرجه البيهقي في " المعرفة " أيضا
كما في " نصب الراية " للحافظ الزيلعي (339/4) ونقل عنه أنه قال :
" وهذا إسناد صحيح " ؤأقره الحافظ ابن حجر العسقلاني ، فقال في
" تلخيص الحبير" (ص 336 طبع الهند ) : " وصحح البيهقي سنده لأن
رواته ثقات " .
والآخر عبد الله بن لهيعة قال : حدثنا عمرو بن شعيب به مقتصرأ
عل الحديث المرفوع .
أخرجه أحمد رقم (147 ، 148) وقال المعلق عليه فضيلة الشيخ
أحمد محمد شاكر " إسناده صحيح " ! وهذا منه عل ما جرى عليه في هذا
الكتاب وغيره من تصحيح أحاديث ابن لهيعة ، ونحن نوافقه عل هذا
فيما إذا لم يتفرد ابن لهيعة بالحديث لأنه ثقة في نفسه ، لكن في حفظه
ضعفا فيؤمن هذا منه عند المتابعة ، كما في هذا الحديث كما لا يخفى.
الطريق الثاني : عن مجاهد قال : حذف رجل ابنا له بسيف فقتله،
فرفع إلى عمر فقال : لولا أني سمعت رسول الله !يم يقول : " لا يقاد
الوالد من ولده " لقتلتك قبل أن تبرح .
أخرجه أحمد (رفم 98) ورجاله ثقات ، غير أن مجاهدأ لم يسمع من
الطريق الثالث : عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا
أخرجه أبو بكر بن الجصاص في " أحكام القرآن " (168/1 الطبعة
البهية ) ورجاله موثقون ، غير عبد الله بن سنان المروزي ، فإني لم أجد من
ترجمه ، وفي سماع سعيد من عمر كلام .
الطريق الرابع : عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج،
بسنده عن عمر نحو رواية الطريق الأول .
أخرجه الطبراني ، وابن عدي في إ الكامل " ، والعقيلي في
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" الضعفاء " والحاكم في " المستدرك " (6/2إ2 ، 368/4) وقال :
"صحيح الاسناد" ورده الذهبي بقوله : ". عمر بن عيسى منكر
الحديث " .
الطريق الخامس : عن الحكم بن عتيبة أ عن رجل يقال له:
عرفجة ، عن عمر مرفوعأ به.
أخرجه البيهقي (39/ A) وعرفجة هذا الظاهر أنه ابن عبدالله
الثقفي ، وقد أورده ابن حبان في الثقات ، وكذا العجلي وقال : " كوفي
تابعي ثقة " وبقية رجاله ثقات غير أبي محمد عبما الرحمن بن يحعى الزهري
القاضي المكي شيخ شيخ البيهقي ولم أجد له ا!ن الرجمته.
فهذه طرق خمسة لا يشك الواقف عليها أ ثبوت الحديث مرفوعأ
من طريق عمر وحده ، ولهذا قال الجصاص عقب! الطريق الاولى:
"وهذا خبر مستفيض مشهور ، وقد ح!م به عمر بن الخطاب
بحفرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه فكان بمنزلة قوله:
ا لاوصية لوارث ) ونحوه في لزوم الحكم به وكان في خبر المستفيض
المتواتر " .
2 - ويما حديث سراقة:
فأخرجه الترمذي والدارقطني من طريق إالمماعيل بن عياس ، عن+
المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب عن أبييه عن جده ، عن سراقة
قال : حضرت رسول الله !يم ئميد الأقي من ابنه ولا يقيد الابن من
".- وأعله الترمذي بقوله : " المثنى بن الصبا! يضعف في الحديث،
اسه.
وقد روى هذا الحديث الحجاج بن أرطاة عن !و بن شعيب عن ابيه عن
جده عن عمر عن النبي عقي! ، وقد زوقي عن امروبن شعيب مرسلأ،
وهذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الاب إذا
قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا قذفه لا يحد " .
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قلت : وأنا أرجح أن الاضطراب المذكور لايضعف الحديث،
لاتفاق ثلاثة من الرواة على روايته موصولأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عن عمر بن الخطاب ، فالحديث حديثه ليس مرسلأ ، ولا من
حديث سراقة ، ويقوي ذلك الطرق الأربعة الأخرى عن عمر ، ولو أ ن
الترمذي - رحمه الله تعالى - وقف على هذه الطرق المسندة ، وعلى رواية ابن
عجلان وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بسنده المتصل عن عمر لما أعل
الحديث بالاضطراب ، فتامل وتذكر ما قلته بين يدي هذا التحقيق يتبين
لك صوابه -والله تعالى الهادي - .
3- وأما حديث ابن عباس ولفظه : " لا تقام الحدود في المساجد،
ولا يقتل الوالد بالولد )1 .
فأخرجه الترمذي ، والدارمي (2/ 190 طبع دمشق ) ، وابن ماجه،
والدارقطني ، والبيهقي ، من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن
دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعا.
وقال الترمذي : " لانعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث
إسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم
من قبل حفظه " .
قلت : فضعفه ليس لتهمة فيه بل لما يخشى من سوء حفظه ، وذلك
يزول لمجرد متابعة غيىه له إذا وجد وقد كان ، فقد قال الحافظ ابن حجر
في " التلخيص " :
" لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري ، عن عمرو بن دينار -قاله
البيهقي -" .
قلت : وهذه متابعة قوية ، فإن العنبري هذا ثقة ، وقد أخرجه عنه
الدارقطني بسند صحيح إليه ، وبقية رجال السند أشهر من أن يذكروا ،
فصح إسناد الحديث عن ابن عباس -والحمد لله على توفيقه - .
وقد تابعه سعيدبن بشير أيضا أو قتادة ، أخرجه الحاكم في
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المستدرك (369/4) عن سعيد : حدثنا عمرو بن دينار به ، وسكت عليه
هو والذهبي ، وسعيد هذا حسن الحديث لا سيما عند المتابعة ، وأخرجه
عنه الدارقطني أيضا إلا أنه أدخل بين سعيد وعم!و بن دينار قتادة وكذلك
أخرجه البزار ، ولعله الصواب .
فتبين أن الحديث عن ابن عباس صحيح أللضا لكن من غير طريق
إلترمذي وفي هذا إشارة أيضا إلى ما أشرت أليه آنفا وإلى أن مجال
الاستدراك على المتقدمين واسع ، إذ أنك رأييت أن الترمذي قال :
لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق إسماعيل بن * الضعيف ، مع أ ن
غيره قد رواه وعرفه من طريق أخرى وصحيحة.
وخ!صة القول : إن حديث ابن عباس ه!ا بمتابعاته إذا ضم إلى
حديث عمر بطرقه الخمسة ، ف! شك في إفادة ذك صحة الحديث صحة
لايداخلها شك ولاريب فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من
الصحابة والتابعين وعيرهم ، كما في سبل الس!إ ، وغيره وصححه ابن
الجارود كما قال الحافظ في "بلوغ المرام " وأجازإ العمل به شيخ الاسلام
بن تيمية -رحمه الله تعالى - وفي ذلك إشارة منه الى تصحيحه للحديث،
وهو من هو في التحقيق ، كما لا يخفى على العارفين به ، وكذلك قواه من
محققي المتاخرين العلامة صديق حسن خان ، وقالا بعد ذلك في " الروضة
الندية " (2/ 2 . " ):
" وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف في! إلا البني ، ورواية عن
مالك " .
وإذ قد علمت أن الحديث صحيح -يتبيى! لك حينئذ أن تمسك
الاستاذ محمود شلتوت فيما رجحه (شخصيا! من قتل الوالد بالولد
-بعموم ا!يات- ضعيف لا حجة فيه لان النص 1 الخاص يقضي على العام
كما تقرر في الاصول ،ومن هذا القبيل قوله !شي! :" لايقتل مسلم بكافر"
103
فهذا الحديث ، والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات
لتلك العمومات .
و( ان في د لك لدتحرئ لقن كأن تو ققمث آؤآلتى آلتمفع ؤممؤ لثمهيه!
ا ق : 137
***
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ناصر الدين الألباني
أبو عبد الرحمن
دمشق 17/ 2/ 1374 هـ
4 + حول المهدي (1)
كتب بعض القراء الأفاضل إلى هذه المجلة يقول :
" قرأت في الأجزا،ء (8 ، 10 ' S) بحثأ قيما عن المهدي كتبه
الأستاذ ناصر الدين الأ!باني في باب " الأحاديث الضعيفة والموضوعة"
وقد كنا قررنا واعتقدنا قبلأ ما كتبه الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في
تفسيره " المنار " (9 -499 - 4 .5) وكذلك ما كتبه الأستاذ محمد عبد الله
السمان في كتابه " الاسلام المصفى " وإنني متيقن بأن الأستاذ ناصر الدين
له علم بما كتباه ، فلذلك أرجو الأستاذ أن يطالع ما كتباه مرة ثانية،
ويكتب في المهدي مقالأ ضافيا فإن فيما كتباه ما يخالف ماكخبه الأستاذ
ناصر الدين تمام المخالفة ))1(2) .
أقول في الجواب عز، ذلك:
نعم لقد كنت على علم بما كتبه الشيخ رشيد -رحمه الله - وكذا بما
كتبه الأستاذ السمان في 3 تابه الذي أسماه " الاسلام المصفى " ! وأنا أجزم
بخطا ما كتباه في هذه ادسالة لا سيما الأخير فإنه لا علم عنده ، ولذلك
أنكر مسائل أخرى هي أقوى ثبوتأ من هذه المسألة ، مثل : خروج
الدجال ، ونزول عيسى عليه السلام ، وشفاعة النبي !ي! يوم القيامة،
فان هذه المسائل الثلاث أدلة ثبوتها مقطوع بها لورود الأحاديث المتواترة
(1)
(2)
إ مجلة التمدن الإسلامي " ( 22 / 642 - 646 ) .
التمدن الإسلامي : نشرنا في الجزأين 35 و 36 من المجلد لأا كلمة للعلامة الأستاذ محمد
الخضر حسين (ضغ الأزهر السابق ) بعنوان نظرة في أحاديث المهدي ختمها بقوله:
والخلاصة أن في أحاديث المهدي ما ئعذ في الحديث الصحيح . . . وأشار إلى أنه لي! من
الصواب إنكار الحق من أج!! ما ألصق به من باطل.
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بتاييدها ، ومع ذلك لم يتورع حضرة الأستاذ
سبقه إلى شيء من ذلك السيد رشيد -رحمه 1 1
الدجال ، ونزول عيسى عليه السلام ، مع أنها
كما صرح بذلك علماء هذا الشان كالحافظ ابر
الآن لبيان ذلك فالى مناسبة أخرى -إن شاء الله
امما مسالة المهدي فليعلم أن في خروجه
قسم كبير منها له أسانيد صحيحة ، وأنا مورا
ذلك بدفع شبهة الذين طعنوا فيها فاقول :
الحديث الاول : حديث ابن مسعود رضي
" لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل اللهذ
رجلأ مني او من أهل بيتي ، يواطيء اسمه ا -
يملأ الارض فسطأ وعدلأ كما ملئث ظلما وتجؤا
رواه أبو داود (7/2. 2) ، والترمذي ، ا
والصغير ، وأبو نعيم في " الحلية " ، والخطيب
طرق عن زربن حبيش عن ابن مسعود.
صحيح " واصذهبي : " صحيح " وهو كما قالا
وله طريق آخر عند ابن ماجة (7/2 51 )
به نحوه ، وسنده حسن.
الحديث الثاني : عن علي بن أبي طالب
نحوه .
وله عنه طريقان :
أخرضج الاول أبو داود وأحمد ، !ماسنادهء
ماجة وأحمد ، صماسناده حسن.
الثالث : عن أبي سعيد الخدري ، وله طر
الأول : أخرجه الترمذي ، وابن ماجه،
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السمان من إنكارها ! وقد
ته- فإنه طعن في أحاديث
احاديث صحيحة متواترة ،
ن حجر وغيره ، ولا مجال
تعالى - .
أحاديث كثيرة صحيحة،
. هنا أمثلة منها ثم معقب
الله عنه مرفوعأ:
ك اليوم c حتى يبعث فيه
ي ، واس م يبيه اسم أبي،
1 " .
أحمد ، والطبراني في الكبير
ا في " تاريخ بغداد " من
وقال الترمذي : " حسن
عن علقمة عن ابن مسعود
-رضي الله عنه- مرفوعا
يح ، وأخرض! الآخر ابن
يقان أيضا.
والحاكم ، وأحمد ، وحسنه
الترمذي ، وقال الحاكم : "صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي،
وهو كما قالا.
وأخرج الطريق الثانب أبو داود ، والحاكم وصححه ، وسنده حسن.
الرابع : عن أم سلمة ، وقد ذكرت لفظه وتخريجه عند الكلام على
الحديث الثمانين من المقال العاشر من " الاحاديث الضعيفة " .
وبقية الطرق قد ذكرها العلماء في كتب خاصة فيراجحها من أراد
زيادة الاطلاع (1) وقد قال صديق حسن خان في " الإذاعة " .
" الاخاديث الواردة في المهدي عل اختلاف رواياته كثيرة جدأ تبلغ
حد التواتر وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم
والمسانيد ، وقد اضجع القول فيها ابن خلدون في كتابه " العبر وديوان
المبتدأ والخبر " حيث قال : يحتجون في الباب بأحاديث خرجها الائمة،
وتكلم فيها المنكرون لذلك ، وعارضوها ببعض الأخبار ، وللمنكرين فيها
من المطاعن ، فإذا وجدنا طعنأ في بعض رجال الإسناد بغفلة أو سوء
حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها.
إلى آخر ما قال ، وليس كما ينبغي فإن الحق الاخق بالاتباع ، والقول
المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقاع ، أن المعتبر في الرواة
ورجال الأحاديث أمران لا ثالث لهما الضبط والصدق ، دون ما اعتبره
أهل الاصول من العدالة وغيرها فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير
ذلك ، .
ثم قال صديق خان :
"وأحاديث المهدي بعضها صحيح ، وبعضها ضعيف ، وأمره
مشهور بين الكافة من أهل الاسلام عل مر الاعصار ، وأنه لا بد في آخر
(1) مثل : ( العرف الوردي في أخبار المهدي " للسيوطي ، و" الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي
الساعة " لصديق خان ، ونحوها.
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الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل
ويتبعه المسلمون ، ويستولي على الممالك الاسلامية ، ويسمى بالمهدي ،
ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على
أثره . وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال ، وياتم بالمهدي في صلاته
إلى غير ذلك ، وأحاديث الدجال وعيسى أيضا بلغت مبلغ التواتر
ولا مساغ لانكارها كما بين ذلك القاضي العلامة الشوكاني -رحمه الله - في
" التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح " ، قال ( يعني
الشوكاني ) : " والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها
منها : خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ، وهي
متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على
جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول ، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة
بالمهدي فهي كثيرة أيضأ لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك.
انتهى . وقد جمع السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث
القاضية بخروج المهدي وأنه من آل محمد لمجي! وأنه يظهر في آخر الزمان ثم
قال : ولم يأت تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال . انتهى " .
شبهات حول أحاديث المهدي :
هذا ثم إن السيد رشيد أو غيره لم يتتبعوا ماورد في المهدي من
الأحاديث حديثا حديثأ ، ولا توسعوا في طلب ما لكل حديث منها من
الأسانيد ، ولو فعلوا لوجدوا فيها ما تقوم به الحجة حتى في الأمور الغيبية
التي يزعم البعض أنها لا تثبت إلا بحديث متواتر ! ومما يدلك على ذلك
أن السيد رشيد -رحمه الله - ادعى أن أسانيدها لا تخلو عن شيعي ! مع أ ن
الأمر ليس كذلك على إطلاقه ، فالأحاديث الأربعة التي أوردتها ليس فيها
رجل معروف بالتشيع ، على أنه لو صحت هذه الدعوى لم يقدح ذلك في
صحة الأحاديث لأن العبرة في الصحة إنما هو الصدق والضبط ، وأما
الخلاف المذهبي فلا يشترط في ذلك كما هو مقرر في مصطلح علم الحديث
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ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما لكثير من الشيعة وغيىهم من الفرق
المخالفة واحتجا باحاديث هذا النوع .
وقد أعلها السيد بعلة أخرى وهي التعارض ! وهذه علة مدفوعة
لأن التعارض شرطه التساوي في قوة الثبوت ، وأما نصب التعارض بين
قوي وضعيف فمما لا يسوغه عاقل منصف ، والتعارض المزعوم من هذا
القبيل ، وقد أوردت بعض الأمثلة على ذلك في المقال الذي سبقت
الاشارة إليه فليراجعه من شاء .
وقد ئعل بعض الناس هذه الأحاديث وكذا أحاديث نزول عيسى
عليه السلام تعلة أخرى ، وهي أنها كانت - بزعمهم - سببأ لحمل المسلمين
على الاتكال عليها ، وانتظار خروج المهدي ، ونزول عيسى عليهما
السلام ، وعلى ترك الأخذ بأسباب الحياة والقوة والمنعة ، ويظنون أ ن
معالجة هذه المشكلة إنما هي بانكار أحاديثهما ! وهذا خطا يشبه معالجة
المعتزلة للآيات المتشابهات ، والأحاديث التي في معناها ، فإنهم اشتهروا
بتاويلهم للآيات وردهم للأحاديث الصحيحة التي من هذا القبيل حرصا
منهم -كما زعموا- على التنزيه ودفعا للتشبيه ! وأما أهل السنة فكانوا
يؤمنون بهذه الايات والأحاديث على ظاهرها ، ولا يفهمون من ذلك
تشبيهأ أو ما لا يليق بالله تعالم!.
وكذلك القول في أحا ديث المهدي ، فإنه ليس فيها مايدل بل
ما يشير أدنى إشارة إلى أن المسلمين لانهضة لهم ولاعز قبل خروج
المهدي ، فإذا وجد في بعض جهلة المسلمين من يفهم ذلك منها ، فطريق
معالجة جهله أن ئغقتم وئقهتم أن قفقة خطا، لاأن نرد الأحاديث
الصحيحة بسبب سوء فهمه إياها!
ومن شبهات بعض الناس أن عقيدة المهدي قد استغلها بعض
الدجالين ، فادعوا المهدوية لأنفسهم وشقوا بسبب ذلك صفوف المسلمين
وفرقوا بينهم ، ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة اخرها غلام أحمد
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القادياني دجال الهند ، ونحن نقول إن هذه الشبهة من أضعف الشبهات ،
وفي رأميى أن حكايتها تغني عن ردها ، إذ أن من المسلم به أن كثيرأ من
الأمور الحقة يستغلها من ليس أهلأ لها ، فالعلم مثلأ يدعيه بعض
الأدعياء وهو في الواقع من الجهلاء ، فهل يليق بعاقل أن ينكر العلم
بسبب هذا الاستغلال ؟! بل إن بعض الناس فيما مضى ادعى الألوهية
فهل طريقة الرد عليه وبيان كذبه يكون بإنكار الألوهية الحقة ؟ !
ومثال آخر : يفهم بعض المسلمين اليوم من عقيدة "القضاء
والقدر ! الجبر وأن الانسان الذي قذر عليه الشر مخبر على ارتكابه ، وأنه
لا اختيار له فيه ، وقع في هذا الفهم الخاطيء غير قليل من أهل العلم،
ونحن مع جماهير العلماء الذين لا يشكون في صحة عقيدة القضاء والقدر
وأنها لا تستلزم الجبر مطلقا ، فإذا أردنا أن نصحح ذلك الفهم الخاطيء
الملصق بهذه العقيدة الحقة ، أفيكون طريق ذلك بإنكارها مطلقا كما فعل
المعتزلة قديما وبعض أذنابهم حديثا ؟! أم السبيل الحق الاعتراف بها لأنها
ثابتة في الشرع ودفع فهم الجبر منها ؟ لا شك أن هذا السبيل هو الصواب
الذي لا يخالف فيه مسلم البتة ، فكذلك فلتعالج عقيدة المهدي ، فنؤمن
بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة ، ونبعد عنها ما ألصق بها بسبب
أحاديث ضعيفة واهية خبيثة ، وبذلك نكون قد جمعنا بين إثبات ما ورد به
الشرع والاذعان لما يعترف به العقل السليم.
وخلاصة القول : إن عقيد! خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة
عنه لمجي! يجب الايمان بها لائها من %مور الغيب ، والالهمابب به! من صفات
المتقين كما قال تعالى : ( اتو* ذلك آنكتنب ،رليب !ه هذى لفئتقين!
آلديق رولؤينون يإتيئتب ! . وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر.
أسآل الثه تعالى أن يتوفانا على الايمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة.
!!
5 - حول رواية بني أمية للأحاديث
وطعن المستشرقين بها(1)
قرأت في المقال الثالث من مقالات " الاعاصير في وجه السنة
حديثا " للأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى السباعي ، المنشور في. العدد
الخامس ، من مجلة " المسلمون " من سنة 374 أهـما نصه:
n ( وها هي أسانيد الاخاديث محفوظة في كتب السنة ، ولا نجد من
بين آلاف الأحاديث واحدأ في سنده عبد الملك أو معاوية أو يزيد أو أحد
عمالهم كالحجاج وخالد بن عبد الله القسري وأمثالهما ، فاين ضاع ذلك
في زوايا التاريخ لو كان له وجود ؟ " .
أقول : ذكر الاستاذ هذا الكلام في صدد رده ما ادعاه بعض
المستشرقين من افتراء ولاة بني أمية الاحاديث على رسول الله !شير،
ولا شك أن هذا الادعاء باطل عند المتجردين عن الأغراض والاهواء ،
ولكن في هذا الكلام بعض الأوهام العلمية ، أهمها ما أفاده من أن معاوية
ليس له في كتب السنة ولا حديث واحد ، ولما كان الواقع خلاف ذلك
رأيت من الواجب بيان الحقيقة ، فاقول :
إن معاوية بن أبي سفيان له أحاديث كثيرة جدأ في الكتب الستة
والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة ، ومجموع ما له من الأحاديث
مائة وثلاثون حديثا ، فيما ذكره الخزرجي في " خلاصة تذهيب الكمال "
وفي جزء مخطوطه في المكتبة الظاهرية (2) بدمشق أن الحافظ بقي بن مخلد
(1) (مجلة المسلمون أ (5/ 290 - 292) .
( 2 ) مجموع ( \ 239 _ r) .
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روى له في مسنده مائة حديث وثلاثة وستين حديثأ ، وله منها في مسند
الامام أحمد (91/4 -102) نحو مائة حديث ، وفي الكتب الستة نحو
الثلاثين ، اتفق الهخاري ومسلم في صحيحيهما على أربعة منها ، وانفرد
البخاري بأربعة ومسلم بخمسة.
وقد يكون من تمام الفائدة أن أسوق بعض أحاديثه الثابتة عنه:
1 - " من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين " متفق عليه.
2 - " إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم احد إلا كبه الله على وجهه
ما اقاموا الدين " رواه البخاري .
3 - "لاتوصل صلاة بصلاة حتى تخرج او تتكلم " رواه مسلم وأحمد.
4 - " من احب ان يمثل له الرجال قيامأ فليتبوا مقعده من النار"
رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.
5 - قال معاوية : "رأيت رسول الله لمجيم يمص لسانه أو قال شفته
( يعني الحسن بن علي ) عليهما اللام ، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان
مصهما رسول الله لمجن!" رواه أحمد بإسناد صحيح.
وبهذه المناسبة أقول :
إن للعلامة أبي عبد الله الوزير اليماني في كتابه الجليل " الروض
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " بحثا قيما جدأ بين فيه صدق معاوية
رضي الله عنه في الرواية ، وقد تتبع فيه ماله من الاحاديث في الكتب الستة
فساقها حديثأ حديثا مع بيان شواهدها من رواية الصحابة الاخرين الذين
لا مطعن فيهم عند الطاعنين في معاوية من الفرق المخالفة!
فعسى أن الاستاذ السباعي يرجع إلى هذا الكتاب فيستفيد منه علوما
يغذي بها مقالاته القيمة " الاعاصير في وجه السنة حديثأ " بصورة عامة،
ومقاله هذا - الذي كتبت حوله هذه الكلمة - بصورة خاصة.
وختامأ أقدم إلى الاستاذ الفاضل شكري على مقالاته التي يخدم بها
السنة ، مشفوعا بتحيتي الاسلامية.
III
6+ حديث تظليل الغمام له أصل أصيل (1)
قرات في العدد السادس من المجلد السادس من مجلة " المسلمون "
الغراء كلمة الأستاذ الطنطاوي بعنوان " صناعة المشيخة " قسرني ما فيها
من الصراحة والشجاعة في محاربة الباطل الذي انطلى أمره عل كثير من
الناس فبارك الله فيه وزاده توفيقا.
بيد أنني استنكرت قوله في التعليق : " وما يقوله القوالون من أنه
( المظلل بالغمام ) لا أصل له " .
ذلك لأن حديث تظليل الغمام للنبي عليه الصلاة واللام ثابت في
غير ماكتاب من كتب السنة ، فكيف يصح أن يقال فيه : "،لاأصل
له " ؟ نعم لو قال " لا يصح سنده " لكان أقرب إلى الصواب ، وأبعد عن
الغلو في الخطاب ، وابما قلت " أقرب " لأن الصواب أن الحديث
صحيح ، وإن ضغفه بعضهم ، لأنه لم يات عليه بحجة مقنعة وإليكم
البيان :
أخرج الترمذي (296/4 بشرح التحفة ) وأبو نعيم في (دلائل النبوة
53/1) والحاكم (2/ 615 -616) وابن عساكر في (التاريخ
187/1/ 1 -188/ 1) عن قراد أبي نوح ، أنبا يونس بن أبي إسحاق ،
عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : خرج أبو طالب إلى الشام
وخرج معه رسول الله لمجيم في أشياخ من قريش ، فلما أشرفوا عل
الراهب . . . قلت : فذكر القصة وفيها " فأقبل ءلمجي! وعليه غمامة تظله،
(1) "مجلة المسلمون " (793/6 -797) .
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قال : انظروا إليه غمامة تظله ! فلما دنا على القوم وجدهم قد سبقوه إلى
فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه ، قال انظروا إلى فيء
الشجرة مال عليه " الحديث بطوله ، وفي آخر " وبعث معه أبو بكر
بلالآ " .
قلت : فهذا الاسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح:
أما أبو بكر بن أبي موسى فثقة بلا خلاف واحتج به الشيخان .
وأما يونس بن أبي إسحاق فاحتج به مسلم ، وفيه كلام لا يسقط
حديثه عن رتبة الاحتجاج به ، وقد قال الذهبي فيه "صدوق مافيه
باس " .
وأما قراد ، واسمه عبد الرحمن ، فثقة أيضأ احتج به البخاري .
قلت : فتبين أن الاسناد صحيح من الوجهة الحديثية ، وقد
تناقضت فيه آراء العلماء ما بين مفرط ومفرط ، فهذا الحاكم يقول فيه:
" صحيح على شرط الشيخين " ! !قال الجزري " إسناده صحيح ورجاله
رجال الصحيح أو أحدهما «).
وفي الجانب الآخر قول الذهبي في تعقيبه على الحاكم:
" قلت : أظنه موضوعا ، فبعضه باطل " .
فهذا الغلو من القول لا ينفق في ميدان العلم والبحث الحر ، فاين
الدليل على وضعه بطوله ، ومن المعلوم أن الوضع إنما يحكم به إما من
جهة السند ، وهذا منفي هنا لما علمت من ثقة رجاله ، وإما من جهة
متنه ، وهذا مفقود أيضا إذ غاية ما يمكن أن ينكر منه ما ذكره الذهبي في
ترجمة قراد أبي نوح من " الميزان " فقال :
أ أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق . . . ومما يدل على أنه
باطل قوله : " وبعث معه أبو بكر بلالآ " وبلال لم يكن بعد خلق ، وأبو
بكر كان صبيأ " .
وقال في " تاريخ الإسلام " (39/1) :
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"تفرد به قراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان ، ثقة احتج به
البخاري والنيسابوري(1) ، ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي ، وهو
حديث منكر جدأ ، وأين كان أبو بكر ؟! كان ابن عشر سنين فإنه أصغر
من رسول الله لمجي! بسنتين ونصف ، وأين كان بلال في هذا الوقت ، فإن
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد " .
وذكر نحو هذا وأبسط منه ابن القيم في فصل له في هذا الحديث
مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق (عام - 5485/ 100 -103) .
قلت : وهذا النقد للمتن لو سلم به لم يقتض الحكم على الحديث
كله بالوضع ، ذلك لان رواته ثقات كما عرفت ، وحينئذ إنما يجوز أ ن
يرذ من حديث الثقة ما ثشما خطؤه ويبقى باقيه على الاصل وهو القبول ،
ويؤيده أن البزار لما روى هذا الحديث لم يسم " بلالأ " وإنما قال :
" رجلأ " وعلى هذا يطيح الإشكال الذي اعتمد عليه الذهبي في إنكاره
للحديث ، ويدل على أن تسمية الرجل بلالأ سهو من بعض الرواة ، وهذا
لا بد من الاعزاف به ، إذ الثقة قد يخطيء والجواد قد يكبو.
وتوسط آخرون فحسنوا الحديث كالترمذي ، فإنه قال : " حديث
حسن غريب " .
وهذا هو الحق عندي لما عرفت من سلامة إسناده من قادح ،
وما أشرنا إليه من الكلام في بعض رواته لا ينافي القول بحسنه لا سيما إذا
علمنا مجيئه من طرق أخرى ، فقد قال السيوطي في " الخصائص الكبرى "
(1/ 84) :
D(قال البيهقي : هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي .
قلت : ولها شواهد عدة ساوردها تقضي بصحتها ، إلا أن الذهبي
(1) يعني الامام مسلما صاحب الصحيح ف!نه من نيسابور ، ولكن قرنه مع البخاري هنا وهم
ف!ن مسلما لم يخرج له كما أفاد. الذهبي نفسه في الميزان .
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ضعف الحديث لقوله في آخره : " وبعث معه أبو بكر بلالأ " . . . وقد
قال ابن حجر في " الاصابة " : الحديث رجاله ثقات ، وليس فيه منكر
سوى هذه اللفظة ، فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر
وهما من أحد رواته " .
ثم ساق السيوطي الشواهد التي أشار إليها فليراجعها من شاء فإن
الكلام عليها مما يطيل البحث ، ولا مجال لذلك الان .
بقي علينا أن ندفع شبهة أخرى على هذه المعجزة وقد تعلق بها
الذهبي أيضا ، فانه قال عطفا على قوله السابق في " التاريخ " :
وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة
لا! ظل الغمامة تقدم قيئء الشجرة التي نزل تحته.
فاقول : إنما يصح هذا الاستشكال لو كان في الحديث التصريح بان
الفيء مال مع بقاء الغمامة عليه !لخيم ، وليس في الحديث شيء من هذا ،
فمن الجائز أنه !سيم لما جلس عند الشجرة انكشفت الغمامة عنه ووقعت
الشمس عليه فمال فيء الشجرة عليه ليظله بدل الغمامة ، وعليه فيكون قد
ظهرت له !يم في هذه القصة معجزتان الأولى تظليل الغمامة له،
والأخرى ميل الفيء عليه ، وهو !يم أهل لذلك ولما هو أكثر منه بابي هو
وأمي !لخيبم ، نقول هذا وإن كنا لسنا والحمد لله من الذين ينسبون إليه !يم
ماهب ودب مما لم يصح من المعجزات ، فإن فيما صح منها مايكفي
ويشفي والحمد لله.
عل أنه ينبغي أن لا ننسى أنه ليس في هذه القصة أن الغمامة كانت
تظله دائما أينما سار وأينما نزل ، فإن هذا باطل قطعا ، فهناك أحاديث
كثيرة صحيحة تصرح بانه ع!ير كان يستظل بالشجرة والخيام وغيرها،
وإنما وقعت هذه المعجزة في خروجه لمجيم إلى الشام .
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وخلاصة القول : إن تظليل الغمامة له صلى الله عليه واله وسلم له
أصل في السنة ، ولكن في ثبوته ما ألممت به من الخلاف ، والراجح عندي
الصحة لما سبق ، فمن اقتنع بذلك فبها ، وإلا فحسبه التوقف وترك الجزم
بالضعف ؟ وأما القول بانه لا أصل له ، فلا أصل له.
ءه!ءه!كبم
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محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
18 ذي القعدة i rVA هـ
7+ حادثة الراهب المسفى "بحيرا" حقيقة ل! ضرافة(1)
قرأت في الأجزاء (37-.4) شوال سنة 1378 - من هذه المجلة
الكريمة بحثا من كتاب " المنتقى في تاريخ القران " للأستاذ عبد الرؤوف
المصري تحت عنوان ( خرافة الراهب بحيرا ) جاء فيه:
"لم يثبت بالسند الصحيح عن الصحابة ولاعن التابعين حادثة
بحيرا الراهب ( نسطورس ) ، ولم يثبت بالصحيحين (كذا ) بان بحيرا
قابل رسول الله !ييه حتى في صغره مع عمه أبي طالب في سفره إلى الشام ،
ولم يشر !يم إلى تلك الحادثة لا تصريحا ولا تلميحا في جميع أحاديثه وأدوار
حياته ، بل كانت حادثة بحيرا غفلة من بعض كتاب السيرة دسها داس
لتعظيم شان النبي في صغره ونقلها أصحاب السير من غير تمحيص " ثم
قال : " . . . واعتمدوا على أمشاج من الروايات لا سند لها . . . " .
هذا لب ما جاء في البحث المذكور ويتلخص منه أن الحادثة لم تثبت
في الصحيحين ولافي غيرهما عن أحد من الصحابة والتابعين بالسند
الصحيح ،صمان كل ما هنالك إنما هو أمشاج من الروايات التي لاسند لها.
سند الحادثة:
كيف لاتصح هذه الحادثة وقد رواها من الصحابة أبو موسى
الأشعري ، ومن التابعين الاجلاء أبو مجلز لاحق بن حميد رحمه الله تعالى،
ورد ذلك عنهما باسنادين صحيحين ، وهاك البيان :
( 1 ) 9 مجلة التمدن الاسلامي " (167/25 - 175 ) .
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أما رواية أبي موسى الائة معري فاخرجها الترمذي في سننه (4/ ' 49)
وأبو نعيم في " دلائل النبوة " (1/ or ) والحاكم في " المستدرك "
(615/2 -616) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (187/1 -188/ 1 )
باسانيد متعددة عن قراد أبي نوح : أنبأ يونس بن أبي إسحاق عن أبي
بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام ، وخرج معه
النبي !ي! في أشياخ من قريشر، ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا
رحالهم فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبلى ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم
ولا يلتفت ، قال : فهم يحلوزا رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء
فاخذ بيد رسول الله لمجي! ، وقال : هذا سيد العالمين ، هذا رسول ر ب
العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين ، فقال له أشياخ من قريش : ما علمك؟
فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدأ
ولا يسجدان إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه
مثل التفاحة ، ثم رجع فصن!) لهم طعاما فلما أتاهم به ، وكان هو في
رعية الابل ، قال : أرسلوا إلي!ه ، فاقبل وعليه غمامة تظله ، فلما دنا من
القوم وجد القوم قد سبقوه إلى! فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة
عليه ، فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . الحديث بطوله.
و حسنه الترمذي وإسناده -نيد وقد صححه الحاكم والجزري وقواه
العسقلاني والسيوطي وقد بيفت صحته على طريقة أهل الحديث قريبا في
" مجلة المسلمون " العدد الثامرا من سنة 9!13 (ص 393- r 9 v) فليرجع
إليه من شاء زيادة في التثبت (1 أ ا .
وأما رواية أبي مجلز فا-رجها ابن سعد في " الطبقات الكبرى " قال
(1/.12) : أخبرنا خالد بن خداس : أخبرنا معتمر بن سليمان قال :
سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز أن عبد المطلب أو أبا طالب -شك خالد-
(1)
قلت : انظر المقال السابق " حديتط تظليل الغمام له أصل أصيل " (طالب).
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قال : لما مات عبد الله عطف على محمد ع!ييه ، قال : فكان لا يسافر سفرأ
إلا كان معه فيه ، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فاتاه فيه راهب،
فقال : إن فيكم رجلأ صالحا ، فقال : إن فينا من يقري الضيف ويفك
الأسير ويفعل المعروف ، أو نحوأ من هذا ، ثم قال : إن فيكم رجلأ
صالحا ، ثم قال : أين أبو هذا الغلام ؟ قال : ها أنا ذا وليه ، أو قيل:
هذا وليه ، قال : احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام ، إن اليهود
خ!د ، وإني أخشاهم عليه ، قال : ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقول ،
فرده ، قال : اللهم إني أستودعك محمدأ ، ثم إنه مات .
وهذا إسناد مرسل صحيح ، فإن أبا مجلز واسمه لاحق بن حميد
تابعي ، ثقة ، جليل ، احتج به الشيخان في صحيحيهما ، وبقية أصحاب
الكتب الستة ، وأخذ الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : عمران بن
حصين ، وأم سلمة زوج النبي لمجيم ، وأنس ، وجندب بن عبد الله،
وغيرهم ، ومن بينه وبين ابن سعد كلهم عدول ثقات ، احتج بهم مسلم
في صحيحه.
واذا تبين هذا يسقط بداهة قول الأستاذ في خاتمة البحث :"إن خرافة
بحيرا ابتدعت في القرن الثاني والثالث الهجري ، ولم يروها الثقات " فقد
رواها الثقات من قبل القرن الذي زعم أن الحادثة ابتدعت فيه!
شبهات حول الحادثة وجوابها:
بعد أن أثبتنا صحة الحادثة بالحجة العلمية ، لا بد لنا من الاجابة
عن الشبهات التي حملت الأستاذ المصري على الطعن في الحادثة واعتبارها
من الخرافات التي راجت على أسلافنا جميعأ من كتاب السيرة ! حتى ياخذ
البحث مداه العلمي فأقول :
الشيهة الاولى : أن النبي لمجيم لم يشر إلى تلك الحادثة لا تصريحا
ولا تلويحأ.
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والجواب : إنها شبهة يغتني حكايتها عن ردها ، إذ كل من عنده ذرة
من علم بسيرة النبي ع!يم وسيرة غيره من العظماء يعلم أن أكثر هذه اليرة
وردت عن أصحابهم متحدثين بما يعلمونه عنهم ، لا بما سمعوه منهم،
ومن هذا القسم الشمائل النبوية ، فهل طعن أحد في شيء من ذلك بعد
ثبوت الرواية بها ، لا! النبي طلجر ، لم يشر إلى ذلك أصلأ ؟ !
الشبهة الثانية : قول الاأستاذ : " إن بحيرا الراهب كان في القرن
الرابع للمسيح ، وادعاء مقابا، بحيرا لمحمد !يم كان في أواخر القرن
السادس مع أن بحيرا وجد أتي القرن الرابع وحادثته التاريخية مشهورة
يقصها تاريخ الكنيسة نفسه . . . " .
وجوابنا عن هذه الشبهة اكن وجوه :
الأول : إن الراهب في تلك الحادثة لم يسم مطلقا في الرواية
الصحيحة التي قدمتها وبذلك !!سقط الشبهة من أساسها.
الثاني : إن تسمية الراهىب ب ( بحيرا ) إنما جاء في بعض الروايات
الواهية ، في إحداها الواقدي ، هو كذاب ، وفي الاخرى محمد بن إسحاق
صاحب اليرة رواها بدون إسناد ، وهاتان الروايتان هما عمدة كل
المؤرخين الذي سموه بهذا الاسم ، فل! يجوز اعتبارهما ورد الرواية
الصحيحة بهما كما هو ظاهر ، على أن بعض مؤرخينا كالمسعودي وغيره
ذكر أن اسمه جرجيس ، فلا إشكال أصلأ.
الثالث : إن هذه الشب! إنما تقوم عل ادعاء الاستاذ أن الراهب
بحيرا كان في القرن الرابع من الميلاد ، وهي دعوى عارية عن الصحة إ ذ
ليس لديه حجة علمية يستطيع بها إثباتها ، وكل ما عنده من الحجة تاريخ
الكنيسة ! فيا لله العجب كيف يثق الاستاذ بهذا التاريخ هذه الثقة البالغة
إلى درجة أنه يعارض به تاريتأ المسلمين ، وهو يعلم أن تاريخهم -مهما
كان ، في بعض حوادثه نظر من الوجهة الحديثية خاصة - أصح وأنقى
بكثير من تاريخ الكنيسة الذي "نعجز الكنيسة نفسها عن إثبات صحة كتابها
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المقدس الذي هو أصل دينها ، فكيف تستطيع أن تثبت تاريخها الذي هو
بحق " أمشاج من الروايات التي لا سند لها " كما قاله الاستاذ نفسه لكن
في تاريخ المسلمين لأ تاريخ الكنيسة ! !
الرابع : إنني رجعت إلى دائرة المعارف الاسلامية تاليف جماعة من
المستشرقين ، وإلى دائرة المعارف للبستاني ، وإلى " المنجد " ، فلم أجدهم
ذكروا ما عزاه الاستاذ المصري إلى تاريخ الكنيسة ، بل ظاهر كلامهم أنهم
لا يعرفون عنه شيئا مما يتعلق بتاريخ حياته في أرض العرب ، إلا مما جاء
في مصادرنا الاسلامية ، وخاصة ما يتعلق منه بقصة اتصاله بالنبي لمجيم
حسبما تقدم تخريجه ، وإن كانوا يعتبرونها " من الاساطير التي أحاطت
بسيرة النبي محمد لمجيم " حسبما تقدم تخريجه ، كفرأ منهم واستكبارأ أ ن
يكون رسول الله !ي! مبشرأ به في الكتب السماوية السابقة ، ومعروفا عند
المؤمنين بها ، ولذلك علق الاستاذ الفاضل المحقق أحمد محمد شاكر على
هذه الكلمة الواردة في " دائرة المعارف الاسلامية " بقوله:
"ليست هذه القصص بالاساطير، بل كثير منها ثابت بأسانيد
صحيحة ، وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد لمجيم في كتبهم ثابت عند
المسلمين بنص القران الصريح ، وليسوا في حاجة إلى افتعال أساطير
يؤيدون بها ما أثبته الوحي + المنزل من عند الله ، وهو ثابت أيضا عند
المسلمين فيما قرءوه من كتب أهل الكتاب مما بقي في أيديهم من الصحيح
من أقوال أنبيائهم المنقولة في كتبهم " .
الخمامس : لنفترض أن ما عزاه الاستاذ إلى تاريخ الكنيسة صحيح
ثابت ، وهو أن بحيرا الراهب كان في القرن الرابع من الميلاد ، فذلك
لاينفي أن يأتي شخص اخر على شاكلته في الترهب سمي باسمه منذ
ولادته على عادة النصارى وغيرهم من التسمي بأسماء الصالحين عندهم،
أو لقب به بعد ، لظهور شبه فيه به ، هذا كله جائز ليس في العقل السليم
ما ينفيه ، وإذا الامر كذلك ، فبامكان الاستاذ أن يعتقد وجود شخصين
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في زمنين متباينين باسم واحد ( بحيرا ) وبذلك يستطيع أن يوفق بين ثقته
بالتاريخ الكنسي ، وثقته بالتاريخ الاسلامي ولا يقع في هذه المغالطة التي
كتبها بقلمه : "فكيف التقى الزمان القرن الرابع والقرن السادس ،
والتقى المكانان . . . " ! !
تلك وجوه خمسة في الجواب عن الشبهة الثانية أقواها عندنا الوجه
الأول ، وسائرها إنما هي بالنظر لترجيح التاريخ الاسلامي على التاريخ
الكنسي ، ولا حاجة بنا إليها بعد الوجه الأول ، وإنما ذكرتها لبيان ما يرد
على الأستاذ مما قد يكون غافلأ عنه.
الشبهة الثالثة : قول الأستاذ ما خلاصته : "إن الغرض من ذكر
خرافة بحيرا الراهب ، إنما هو كرد على المبشرين والمستشرقين الذين
يدعون بان هذا الدين الاسلامي من بحيرا الراهب ، وكان يتردد على مكة
يغئم محمدأ تعاليمه " .
وأقول : لا شك أن الأستاذ المصري يشكر على قصده المذكور ولكن
خفي عليه أن الرد على المبشرين لا يكون برد الحقائق التاريخية ، صمانكار
ثبوتها ، بحجة أن الكفار يستغلونها للطعن في الاسلام أو في نبيه عليه
الصلاة والسلام ، بل المنهج العلمي الصحيح يوحي بالاع!تراف بالحادثة
الثابتة ، ثم الجواب عن استغلال المبشرين لها جوابا علميا صحيحا ، ومن
المؤسف جدأ أن هذه الطريقة التي جرى عليها حضرة الأستاذ في الرد على
المبشرين والمستشرقين ، قد أخذ بها كثير من الكتاب المسلمين في العصر
الحاضر ، لاسيما الذين لاعلم عندهم بأدلة الكتاب والسنة ، فهؤلاء
كلما رأوا مبشرا"1) يورد شبهة على نص إسلامي ، أو يستغله للطعن في
الدين ، بادروا إلى التشكيك في صحته إن كان حديثا أو سيرة ، وإلى
(1) قلت : الصواب تسميته دامنمرأ" فأخبارهم وأعمالهم أبعد مايكون عن الثارة والخير.
(العباسي) .
123
تاويل معناه إن كان لاسبيل إلى إنكاره من أصله كالقران ، وهذا
الأسلوب مع مافيه من عدم الاعتداد بنصوص الشريعة المعصومة
ومعانيها ، فإنه في الوقت نفسه يدل عل أن هؤلاء الكتاب قد وثقوا بعلم
أولئك الكفار وفهمهم وإخلاصهم ثقة عمياء ! مع أن الذي يدقق فيما
كتبوه ويكتبونه من البحوث حول الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلامي
يتجلى له بوضوح لاوضوح بعده -إلا قليلأ منهم - لاإنصاف عندهم
ولا علم ، وأنهم كل غرضهم من ذلك تشويه حقائق الاسلام الناصعة
وإبعاد المسلمين عنه ، وليس يتسع هذا المقال لضرب الأمثلة عل
ما نقول ، ولكن حسبنا منها هذه الحادثة التي أثبتنا صحتها ، فقد علمت
مما سبق كيف أن جماعة من أولئك المستشرقين اعتبروها من الخرافات
والأساطير ، وكيف أن الأستاذ المصري انزلق معهم في ذلك مع ما فيها من
الايات البينات عل التبشير بنبوته !يو ، ولذلك أنكرها أولئك الكفار ،
وأما أخونا المصري فإنما أنكرها متاثرأ بوحي خفي من بعض المستشرقين
الاخرين الذين زعموا أن الحادثة تدل أن الدين الاسلامي مستقى من
بحيرا الراهب ، وأنه كان يتردد إلى مكة يعلم محمدأ ! تعاليمه ! كما
نقله الاستاذ المصري عنهم ، وهم بهذا الزعم يرمون إلى أحد شيئين اما
إثباته في قلوب ضعفاء العلم والايمان منا ، وإما حمل من كان قوي
الايمان منا عل رد الحادثة في سبيل رد هذا الزعم الباطل ، وهذا مع
الاسف قد حصلوا عليه من بعضهم.
ومن الغرائب حقأ أن هذا الزعم الذي هو موضوع الرذ مع أنه
باطل في نفسه ولاصلة له بالحادثة مطلقا ، لأن التقاء النبي ! مرة
واحدة وفي ساعة أو ساعات محدودة مع الراهب في الشام شيء ، وتردد
الراهب إلى محمد عقيم في مكة شيء اخر ، وهذا التردد لو ؤزد شيء
والالتقاء شيء اخر ، ومع أن هذا الزعم لم تخ! بطلائة عل الأستاذ
المصري كما صرح به في بحثه مع ذلك كله فإنه رد الحادثة وحكم
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ببطلانها ! وهذا تناقض عجيب ، فإنه إذا كان الاستاذ جازما ببطلان
الزعم المذكور ، فلماذا رد الحادثة بعلة الرد عل المبشرين الأفاكين ، مع أ ن
الرد حصل عليهم كما رأيت بدون رد الحادثة ، بل ألا يكفي في الرد
عليهم قول الله عز وجل في الرد عل سلفهم من أمثالهم من المشركين
الأفاكين الذين ادعوا مثل هذا الزعم في حياته ؟! فقال تعالى : ( ؤتقذ
تغقبم آقه! تقولوئ إئقا لقيماو تجثر ئمممات آلذى يقحدوئ إق! آغكمى وهذا
لممان ئضربث تبايث يم! إن ألذين ، يؤمنوئ لالم! آلته لا تهديهد!ألئه ؤله! عذاب
ألص ول إئما يفزى أتكدب ألذين ، يؤمخوئ لاتمق ألته وأؤكيك ممم
آئئ!بوئ !و.
ما وراء إنكار الحادثة:
إن أخشى ما أخشاه أن يكون الأستاذ المصري من أولئك الذين
لا يصدقون بمعجزات النبي غ!يم -غير القرآن طبعأ- هذه المعجزات التي
تجاوزت المئات ، وثبت قسم كبير منها بالطرق المتواترات التي لا يسع
العالم بها أن ينكرها ، والذي يحملني عل إبداء هذه الخشية أن الأستاذ نقل
فصلأ من كلام الدكتور هيكل جاء فيه : " ولقد كان ع!يم لا يرضى أ ن
تنسب إليه معجزة غير القرآن ويصارح أصحابه بذلك " وأقره الأستاذ
عليه ، وأتى عليه بمثال فقال عقبه : " مثل شق الصدر وغيره " .
ونحن نعلم أن حادثة شق الصدر صحيحة ثابتة في صحيح مسلم
وغيره ، فإذا كان الأستاذ ينكر ذلك تقليدأ منه للدكتور هيكل في القول
المذكور ، فمعنى ذلك أن الاستاذ ينكر المعجزات كلها مهما كانت
أسانيدها صحيحة وكثيرة ، وحينئذ فإنكاره لخادثة التقائه !ؤ بالراهب
ليس الباعث عليه الرد عل المبشرين لأن الرد حصل بدون ذلك كما
عرفت ، وإنما هو ما قام في نفس الأستاذ من إنكار المعجزات ، وبما أ ن
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هذه الحادثة تتضمن أكثر من معجزة واحدة كتظليل الغمامة له ! وميل
فيء الشمس عليه فلذلك أنكرها الأستاذ .
وإذا كان استنتاجنا هذا صحيحأ ، فالكلام حينئذ ياخذ مع الأستاذ
مجالأ آخر وهو طريقة إثبات المعجزات كحوادث وقعت أو لم تقع وما هو
السبيل إلى معرفة ذلك ، فهذا لامجال للبحث فيه الآن ، ولعل الأستاذ
لا يحوجنا إلى الولوج فيه ، وذلك بتصريحه بتخطئتنا في استنتاجنا المذكور .
ولكن لا بد لي من الاشارة إلى بطلان ما عزاه الدكتور هيكل إلى
النبي ءلمجي! أنه كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن ، فان هذا
مما لا أصل له عن النبي لمجيم ، بل هو من المعاني المخترعة التي أحدثها
الدكتور وأمثاله من منكري المعجزات وألصقوها ببعض الآيات القرآنية
زاعمين أنها المراد بها ، ليفربوا بها المعجزات الثابتة بحجة أنها مخالفة لنص
القرآن إ !
ومجال القول في ذلك واسع جدأ فأكتفي بالاشارة إليه وأجتزيء
بدليل واحد يؤيد البطلان المذكور .
وهو أن النبي !ي! كان يحدث أحيانا أصحابه ببعض معجزاته عملأ
بقول الله تبارك وتعالى : !الو وآئا بنغمة رئك فحذث ! فكان !ي! يقول : " إني
لأعرف حجرأ كان يسلم علي قبل أن ابعث ، إني لأعرفه الآن " رواه مسلم
وغيره .
فاذا كان !شن! يحدث أصحابه بمعجزاته ثم يرويها منسوبة إليه
أصحابه من بعده ، فكيف يصح أن يقال : إنه كان لا يرضى أن تنسب
إليه معجزة ؟ !
وإني قبل أن أنهي هذا البحث لا بد من أن ألفت نظر القاريء إلى
أمر هام ، وهو أنني حين قرأت بحث الأستاذ وما نقله عن ابن خلدون
ومحمد عبده والسيد رشيد رضا والدكتور هيكل من وجوب التدقيق في
روايات الحديث والسيرة إذ ليس كل مافيها صحيحا ، تساءلت في
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نفسي : ترى هل دقق هؤلاء في هذه الحادثة فتبين لهم أنها خرافة كما
ادعى الأستاذ المصري ؟ فرجعت إلى اثنين منهم من المعاصرين وهما
الدكتور هيكل في كتابه " حياة محمد " والسيد رشيد رضا في رسالته
" خلاصة السيرة النبوية " فإذا بالأول يذكر هذه الحادثة (112 -113)
كما يذكرها كل المؤرخين ، وكذلك فعل الثاني (ص 14 -15) دون أ ن
يذكر أو يشير أدنى إشارة إلى ضعفها فضلأ عن وضعها ! والحقيقة أن أحدأ
لم يصرح -فيما علمت - بأن حادثة بحيرا الراهب خرافة قبل الأستاذ
المصري ، والحمد دله لست من " أهل الطرق ولا المتطفلين من بعض من
يلبسون العمائم " وقد استندنا فيما أوردنا إلى طرق العلم الصحيح،
ولكن الأستاذ اتبع فيما أنكر ظنونا وأوهامأ أذت به - ولو مع حسن النية-
إلى إنكار حقيقة تاريخية لا شك فيها هي حادثة بحيرا الراهب ، فعسى أ ن
الأستاذ المصري يعيد النظر فيما كان كتب فيها على ضوء الحجج التي
أوردنا حتى نلتقي في صعيد واحد في ميدان العلم والحق.
*-!م!ل!
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محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
3/22/ IrVA هـ
8+ الأحاديث في العمامة (1)
قرات في العدد الثامن ، من المجلد السادس ، من هذه المجلة
الزاهرة ما كتبه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحامد تحت عنوان " العمامة في
الإسلام " تعقيبا على ماجاء في مقال ا الأستاذ الطنطاوي "صناعة
المشيخة " ، فرأيت في التعقيب مايجب أن أبين رأي في بعض ماجاء
فيه ، فان أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وأرجو من فضيلة
الشيخ وغ!يره أن يدلني على الخطأ.
1 - أ السؤال بوجه الله ،:
قال فضيلة الشيخ أ أي الحامدا : "والسؤال بالله تعالى لا يجوز وقد
بؤب الامام النووي لهذا : قال رسول الله !ي! : " لا يسأل بوجه الله إلا
الجنة " رواه أبو داود) . ا . هـ.
اقول : وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من
وجهين:
الاول : أنه ضعيف لا يصح إسناده ، فمان فيه سليمان بن قرم بن
معاذ ، وقد تفرد به كما قال ابن عدي في " الكامل " (ق ه ه ا/ ائم ثم
الذهبي ، وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يحتج به ، ولذلك تا أورد
السيوطي هذا الحديث من رواية أبي داود ، والضياء في " المختارة " وتعقبه
المحقق عبد الرؤوف المناوي ، بقوله : " قال في ( المهذب ") : فيه
سليمان بن معاذ ، قال ابن معين : ليس بشيء وقال عبد الحق وابن
القطان : ضعيف " .
(1) "مجلة المسلمون " (6 / 906 - 913 هأ . .
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قلت : وقال الحافظ في " التقريب " : " سيء الحفظ " .
ثانيا : لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه فضيلة الشيخ ، لأن
المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئأ من حطام الدنيا ، أما أن يسأل
به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى الجنة -وهوماصنعه الأستاذ الطنطاوي
فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي ؟ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ
العراقي "وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لاللتخصيص،
فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة ، بخلاف الأمور العظام ، تحصيلأ
أو دفعا كما يشير إليه استعاذة النبي ع!يم به " نقله المناوي وأقره .
ثالثأ : إنما بؤب النووي للحديث بالكراهة ، لابعدم الجواز،
فقال : " باب كراهة أن يسال الانسان بوجه الله غير الجنة " والكراهة عند
الشافعية للتنزيه ، فهل عدم الجواز يرادف هذه الكراهة ؟ هذا ما
لاأعلمه ، وفضيلة الشيخ أعلم به مني ، والمتبادر عندي من قوله:
" لايجوز " التحريم أو الكراهة التحريمية ، وحينئذ فنسبة ذلك إلى
النووي لا يخفى بعده .
2 - 1 الأحاديث في العمامة ا :
ثم قال فضيلة الشيخ أ أي الحامد، : "وأما العمامة فإنها وإن لم تكن
كالعمامة المعروفة في بلاد الشام ، لكئها في أصلها سنة عربية قررها
الاسلام ، وارتضاها في أحاديث كثيرة ، وهي وإن كانت بمفرداتها ضعيفة
لكنها لتعددها شكلت دليلأ للقول بسنيتها" .
ثم ساق الشيخ ثمانية أحاديث في فضل العمامة ، وهي كلها ضعيفة
كما ذكر الشيخ ، ولكنها ضعيفة جدأ تدور جميعها على متروكين
وكذابين ، وبمثلهم لا ينهض دليل ، فقد ذكر النووي في "التقريب"،
والسيوطي في اشرحه " ، وغيرهما من المحدثين أن الحديث الضعيف إنما
يقوى بكثرة الطرق ، إذا خلت من متروك أو متهم ، وهذه الأحاديث
ليسست كذلك ، وإليك البيان :
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الحديث الأول : " اعتموا تزدادوا حلما " رواه الطبراني عن
أسامة بن عمير.
قلت : فيه عند الطبراني (ج 26/1/ 2) وغيره ( عبيذ الله بن أبي
حميد ) وهو ضعيف جدأ ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال أحمد : ترك
الناس حديثه ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال في موضع آخر:
يروي عن أبي المليح عجائب ، قلت : وهذا من روايته عن أبي المليح!
ولهذا قال الحافظ في ترجمته من التقريب " متروك الحديث " .
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن أبي حميد هذا
وقال : إنه متروك ، وتعقبه السيوطي في " اللآلي " (259/2 - 260) بان
له عند الطبراني طريقا أخرى عن ابن عباس ، وسكت عليه فلم يحسن،
لا! في سنده عنده في " المعجم الكبير " (ج 1/183/3) شيخه محمدبن
صالح بن الوليد النرصي ، ولم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب الرجال ،
وفيه عمران بن تمام وهو افته ، فقد قال ابن أبي حاتم في " الجرح
والتعديل " (3/ 295/1) : " سالت أبي عنه فقال : كان عندي مستورأ
إلى أن حدث عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي !يم بحديث منكر أنه
قال : " من إكفاء الدين تقضخ التتط ، واتخاذ القصور في الامصار "(1)
يعني فافتضح هذا المستور برواية مثل قذا الحديث المنكر ، كما قال الحافظ
في " اللسان " وحديث العمائم هذا من روايته عن أبي جمرة أيضا عن ابن
عباس ! وفيه ما يشهد عليه عندي ببطلانه ، ذلك لا! الحلم بالتحفم كما
يقول لمجي! ، فما علاقة العمامة بالحلم وكيف تزيد صاحتها حلمأ ؟! نعم
لو قال : تزدادوا وقارأ ، كان معقولأ.
الحديث الثاني : مثل الاول بزيادة " والعمائم تيجان العرب " رواه
ابن عدي ، والبيهقي ، عن أسامة أيضا.
(1) قلت : رواه الطبراني في الكبير (183/3/ 1) .
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قلت : هو الحديث الأول عينه بلفظه وسنده إلا أن فيه الزيادة
المذكورة وهذا لا يسوغ جعله حديثا ثانيا ما دام أن الطريق واحدة ، وعند
ابن عدي في الكامل (ق 274/ 2) من طريق ابن أبي حميد المذكور وكذلك
هو عند البيهقي كما في " الفيض " للمناوي .
الحديث الثالث : "العمامة عل القلنسوة فصل مابيننا وبين
المشركين ، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها عل رأسه نورأ " رواه
البا 9(p ي عن ركانة.
قلت : وهذا ضعيف جدأ ، وشطره الأول رواه غير الباوردي كما
سياتي في الحديث السابع ، وأما بهذا التمام فقد رواه الباوردي وحده ،
بسند واه كما في " الدعامة " للشيخ الكتاني (ص V) ويعني بذلك أنه
ضعيف جدأ كما في الصفحة (34) منه ، وصرح بذلك الفقيه ابن حجر
الهيتمي فقال في كتابه " أحكام اللباس " (ق 9/ 2) :
(( ولولا شدة ضعفا هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم " .
ولذلك فإني أعتقد أن الحديث باطل لأن تكثير كورات العمامة
وتضخيمها خلاف السنة التي كان عليها رسول الله ع!ي! والسلف الصالح،
بل إن العمامة الضخمة بدعة أعجمية ، وزي محدث ، لا نزال نرافى عل
رؤوس بعض المشايخ ، وأئمة المساجد من الأعاجم وغيرهم ، ممن تاثر بهم
وتزم! بزيهم ، وجهل أو تجاهل هدي نبيه ع!يم ، فترى أحدهم تكاد
عمامته من ضخامتها تملأ المحراب إذا أم الناس ! ولم لا يضخمها وهو
يرى هذا الحديث يقول : إن له بكل كورة نورأ ، وفي حديث آخر باطل
كهذا " . .. بكل كورة حسنة "؟! فليكثر إذن نوره وحسناته بتكثير
كورات عمامته ! وقد يعلم بعضهم ضعف هذا الحديث ، ولا يمنعه ذلك
من العمل به محتجا بما شاع عند كثير من المشايخ حتى ظنوه قاعدة علمية
" يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " ولم يعلموا أنها غير متفق
عليها خلافا لما ذكره النووي -رحمه اللة - في مقدمة " الأربعين " له ، وعل
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فرض التسليم بها فهي مقيدة بشروط ذكرها ا(حلماء المحققون ، منهم
الحافظ ابن حجر في رسالة " تبيين العجب " منهـا : أن لا يشتد ضعفه،
وهذا الحديث ليس 3 ذلك كما عرفت.
ولقد كان للأحاديث الضعيفة - لا سيما ءع تبني القاعدة المزعومة
دون مراعاة لشروطها- الأثر السيء في الأمة ، وهذا الحديث من أمثلة
ذلك ، مما حملني على نشر مقالات متتابعة في مجلة التمدن الاسلامي
بعنوان : " الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " نصحا
لها وتحذيرأ من التقول على رسول الله !ي! ما لم يقل فا!فث تطر القراء
إليها.
الحديث الرابع : " العمائم تيجان العرب ، فإذا وضعوا العمائم
وضعوا عزهم " . وفي رواية "وضع الله عزهم ) رواه الديلمي عن ابن
عباس .
قلت : وسنده ضعيف جدأ .
قال المناوي : " فيه عتاب بن حرب ، قال الذهبي : قال العلاثي:
ضعيف جدأ ، ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده ، ورواه عنه ابن
السني ، قال الزين العراقي : وفيه عبيدالله ابن ( أبي !يد) وهو
ضعيف " . ونحوه في " الدعامة " (ص 6) . وقد قال ابن حبان في
( عتاب ) هذا : قي كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
على قلته ، فلا يحتج به " .
قلت : وهو عندي باطل كالأول ، فإنه يجمل في طواياه ما يشهد
عليه بالبطلان ، وذلك لأن العمامة أحسن ما قهل فيها : إنها سنة يثاب
فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وليست بواجب قط!أ ، وحينئذ فكيف يعقل
أن يكون جزاء المسلمين إذا وضعوها وتركوها أن يضع الله عنهم عزهم
وأن يذلهم ؟ !
إن الله تبارك وتعالم! حكم عدل فهو لا يذل المسلمين إلا إذا عصوه
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وارتكبوا ما حرمه عليهم ، كما في قوله !يم : " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه
حتى ترجعوا إلى دينكم " . وبما أن العمامة ليست من الفرائض التي
يعاقب على تركها فلا يستحق المسلمون على وضعها أن يذلوا ، فثبت
بذلك بطلان الحديث ولعله من وضع بعض المتحمسين للعمامة الغالين
فيها!
الحديث الخامس : " العمائم تيجان العرب ، والاحتباء حيطانها،
وجلوس المؤمن في المسجد رباطه " . رواه القضاعي والديلمي عن علي
رضي الله عنه.
قلت : وهو ضعيف جدأ أيضا ، فقد أخرجه القضاعي في " مسند
الشهاب " (ق 1/8) عن موسى بن إبراهيم المروزي قال : حدثنا
موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي مرفوعا.
وكتب بعض المحدثين وأظنه ابن المحب عل هامش النسخة تعليقا
على الحديث " ساقط " !
قلت : وافته ( موسى بن إبراهيم المروزي ) كذبه يحى بن معين،
وقال الدارقطني وغيره : متروك ، وذكر له الذهبي حديثا غير هذا وظل
إنه من بلاياه !
هذا هو علة الحديث ، وأعله المناوي بعلة أخرى فقال :
" قال العامري غريب ، وقال السخاوي ، سنده ضعيف أي وذلك
لا! فيه حنظلة السدوسي ، قال الذهبي : تركه القطان ، وضعفه
النسائي c ورواه أيضأ أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه المصنف
للأصل كان أولى " .
قلت : حنظلة هذا ليس في طريق القضاعي كما رأيت فلعله في
طريق الديلمي ، فإن كان كذلك فكالط على المناوي أن يبين ذلك ويفرق
بين الطريقين ، وينص عل علة الطريق الاخرى أيضا.
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ثم إن ما ذكره من رواية أبي نعيم للحديث وتلقي الديلمي إياه
عنه ، قد ذكر مثله السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص أ 2 S) في حديث
ابن عباس الذي قبله لا في حديث علي هذا ، فلا أدري أوهم المناوي في
النقل عن السخاوي أم أن الامر كما ذكرا كلاهما ؟ وغالب الظن أنه
وهم.
ثم إن مما يوهن الحديث أن البيهقي أخرجه من قول الزهري كما في
" المقاصد " . والحديث به أشبه.
الحديث السادس : " العمائم وقار المؤمن وعز العرب ، فإذا
وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها " رواه الديلمي.
قلت : رواه من حديث عمران بن حصين ، وهو ضعيف جدأ لا!
في سنده عتاب بن حرب وقد عرفت حاله من الحديث الرابع.
الحديث السابع : " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على
القلانس " رواه أبو داود والزمذي عن ركانة.
قلت : وهذا الحديث هو الشطر الاول من الحديث الثالث -كما
تقدم - وذكرت هناك أنه ضعيف جدأ ، وقد ضعفه الترمذي نفسه ، فقال
بعد تخريجه (1/ .33) :
" هذا حديث غريب ، صماسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن
العسقلاني ولا ابن ركانة يعني اللذين في إسناده ، وقال الذهبي في ترجمة
أبي جعفر هذا : " لا يعرف ، تفرد عنه أبو الحسن العسقلاني فمن أبو
الحسن ؟! " ، وقال في ترجمة أبي الحسن هذا : أ تفرد عنه محمد بن ربيعة
الكلابي في إسناد حديث موضوع ( يعني هذا ) " قال الخطيب : كان غير
ثقة.
وقال الكتاني بعد أن حكى تضعيف الترمذي إياه (34) : " وقال
السخاوي : هو واه ، أي : شديد الضعف " .
الحديث الثامن : " عمم النبي ع!ي! علنا . . . وقال : هذه تيجان
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الملائكة " . ذكره المناوي .
قلت : ولم أعثر عل سنده في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها
ولا أورده صاحب الدعامة.
وجملة القول : إن هذه الأحاديث كلها ضعيفة جدأ ليس فيها
ما يمكن أن يتقوى بالطرق الأخرى لوهائها وشدة ضعفها.
ثم إنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أ ن
لبسه ع! للعمامة كعادة عربية معروفة قبله !يم أمر ثابت في الأحاديث
الصحيحة لا يمكن لأحد إنكاره ، فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشيخ
الحامد من أن الاسلام يحب تكوين أهله تكوينا خاصا يصونهم عن أ ن
يختلطوا بغيرهم في الهيئات الظاهرة . . . إلى اخر كلامه الطيب الذي فضل
القول فيه شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " فإني في النتيجة ألتقي مع
فضيلته في الحض عل العمامة ، ولكني لا أراها أمرأ لازما لزوم اللحية
التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة معللأ* بقوله : "خالفوا
المجوس " رواه مسلم وغيره ، ولذلك فاني لا أرى الالحاح في العمامة
كثيرأ بخلاف اللحية ، وأنكر أشد الانكار اهتمام بعض المدارس الشرعية
بالعمامة أكثر من اللحية بحيث يأمرون الطلاب بالأولى دون الأخرى أ و
أكثر منها ، ويسكتون عن الطلاب الذين يحلقون لحاهم دون الذين يضعون
عمائمهم ! فإن في ذلك قلبأ للحكم الشرعي كما لا يخفى.
وختاما أسأل الله تبارك بأسمائه الحسنى أن يوفقنا للعمل بما
علمنا ، وسلامي إلى فضيلة الشيخ الحامد ورحمة الله وبركاته.
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
في 26/ 1379/2 هـ
كلأ!لأكيم
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9+ حول أحاديث ميمون بن مهران (1)
قرأت في العدد الرابع من مجلة " المسلمون " الزاهرة مقالأ بعنوان :
" مع العارفين - ميمون بن مهران " جاء في خاتمته (ص 4.6) أن ميمون
ابن مهران روى عن ابن عمر هذه الأحاديث:
1 - " نهى رسول الله ع!ي! عن النميمة ، ونهى عن الغيبة والاستماع
إلى الغيبة " .
2 - " قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به " .
3- " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " .
وروى عن ابن عباس مرفوعا:
1 - " من أذنب وهو يضح!ك دخل النار وهو يبكي " .
2- " اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس ، واذا فسدا فسد
الناس : العلماء والامراء " .
ولما كانت هذه الأحاديث إنما رواها أبو نعيم في ترجمة ميمون بن
مهران من " الحلية " (4/ A 6- Ar) وكانت أسانيدها إلى النبي ءلمجيم بل دالى
ميمون بن مهران ضعيفة جدأ ، ومن المعلوم أنه لا يجوز أن ينسب إليه !شيم
مالم يثبت ، لهذا كله رأيت من الواجب علي أن أنبه على حال هذه
الأحاديث فاقول :
الح!ديث الاول : في سنده الفرات ابن السائب وقد اتهمه أحمد
بالكذب .
( 1 ) "مجلة المسلمون ! (7 / 575 - 76 o) .
136
الحديث الثاني : في سنده اثنان ضعيفان وآخر مجهول .
الثالث : فيه الفرات بن السائب وقد ذكر انفا وفيه أيضا أحمد بن
محمد بن عمر اليمامي وقد كذبه أبو حاتم وابن صاعد وغيرهما وقد أورد
هذا الحديث من هذا الطريق وغيره ابن الجوزي في الموضوعات ، لكن
تيقن السيوطي في " اللآلي المصنوعة " (rr 0 / Y) بأنه حديث حسن صحيح
لطرق أخرى ذكرها فلينظر فيها إذا كانت تشهد لقوله أم لا.
الحديث الرابع والخامس : موضوعان فإنهما من رواية محمد بن زياد
اليشكري عن ميمون بن مهران ، واليشكري هذا قال الامام أحمد وغيره :
كذاب أعور يضيع الحديث ، وقد تكلمت عليهما في مقالي الثالث من
" الاحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الامة " وقد نشر في
"مجلة التمدن الاسلامي " .
!*كل!
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10 - حول المفر(1)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أما بعد فقد قرأت مقال الاستاذ وهبي الالباني المنشور في عدد
جمادى الاولى سنة 1381 هـمن مجلة التمدن الاسلامي الزاهرة ، في الرد
على الاستاذ محمود مهدي استانبولي في مسالة تحديد المهور ، فرأيته قال فيه
ما نصه:
" لقد قرر الاستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر -رضي الله
تعالى عنه- ترك التغالي في المهور هي خبر ضعيف ، لا يصح الاعتماد
عليه ، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذي ذكر الخبر في تفسيره فقال :
قال الحافظ أبو يعلى ( بسنده إلى مسروق ) قال : ركب عمر بن الخطاب
منبر رسول الله !م ثم قال : أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء ،
وقد كان رسول الله لمجيم وأصحابه والصداقات فيما بينهم أربعمائة درهم
فما دون ذلك ، ولو كان ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها
فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم
نزل فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس
أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما
سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأين ذلك ؟ فقالت : أما سمعت
الله يقول : ( . . . ! اتئتض إضذلهن هنطازا . . . ! ا لآية ، فقال : اللهم
غفرأ ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها
الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعمائة
(1)
"مجلة التمدن الاسلامي " (28/ 514 -519) .
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درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبو يعلى : وأظنه
قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي " ابن كثير جا
ص 467 " .
ومن الطبيعي من مثلي أن لايدخل في نزاع جديد بين الطرفين
المختلفين في قصة التحديد المذكور ، لأن للاجتهاد في ذلك مساغا
واسعا ، ولكل رأيه ، لا سيما وهو يشبه من ناحية مسألة تحديد الأسعار
التي قال بها بعض العلماء ، مع توارد الأحاديث في أن النبي ع!يد أبى أ ن
يسعر للناس حين طلبوا ذلك منه ، وقال : " إن الله هو المسعر . . . "
فإذا قال الأستاذ محمود بتحديد المهور ، وافترض أنه لم يسبق إليه ، فقد
سبق إلى مثله ، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه ، وهو تحديد الأسعار عند
من يمنع من تحديد المهور ، كالأستاذ وهبي ، فهل يقول بذلك ، هذا مما
لا نظنه به ، ولذلك فإني ما كنت أود منه أن لا يشنع عليه في الرد ذلك
التشنيع الذي يشعر الآخرين بأنه إنما حمله عليه التعصب المذهبي . . .
هذا مع علم الأستاذ وهبي -فيما أظن - أن النبي ع!ي! نهى عن صيام
يوم الجمعة وقوله ع!ي! : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ومع ذلك،
فلم نسمع من الأستاذ وهبي ولامن غيره كلمة واحدة في إنكار هذه
المخالفة الصريحة للسنة الصحيحة!
قلت : إنني لا أريد الدخول في نزاع جديد في المسالة ، وإنما الذي
أريد بيانه في هذه الكلمة ، هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في
تصحيح قصة المرأة تقليدأ منه للحافظ ابن كثير ، وأنا وإن كنت أعذر
الأستاذ وهبي في هذا الثقليد وا لايتهف آدته تقميا الأوشعها ! فإني في
الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علما باتفاق العلماء ، فلا
يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين.
وهأنذا : أشرع الآن في بيان ضعف ذلك ، مستندأ فيه إلى القواعد
الحديثية فأقول :
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إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن
أ مر ين:
الأول : نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم.
والآخر : اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالاية.
إذا تبين ذلك . فباستطاعتنا الان أن نقول :
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه ، لوروده
عنه من طرق ، ولاباس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين
للقاريء الكريم فيما بعد:
1 - عن أبي العجفاء قال :
" خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغلوا بصذق النساء ، فإنها لو
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، لكان أولاكم بها النبي مج!ي!،
ما أصدق رسول الله مج!ي! امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر
من ثنتي عشرة أوقية " زاد في رواية : " وإن الرتجل ليغالي بصذقة امرأته
حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت لكم غلق
القربة "(1) .
أخرجه أبو داود (6 . 21) والنسائي (87/2 -88) والترمذي
( 1/ 3.8) والدارمي (2/ 141) وابن ماجة (1887) والحاكم
(2/ 175 - 176 ) والبيهقي (7/ 231) والطيالسي (رقم 4 6 ) وأحمد
(1/ . 4 و 48) وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي.
قلت : وهو كما قالوا ، ف!ن رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي
العجفاء، واسمه هرم ، وهو ثقة كما قال ابن معين والدارقطني
(1) أي تحملت لأجلك كل شيء ، حتى علق القربة ، وهو حبلها الذي تعلق به.
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وغيرهما ، وقد توبع كما ياتي ، وفد سمعه منه ابن سيرين كما في رواية
أحمد.
2 - عن ابن عباس قال :
قال عمر : لا تغالوا بمهور النساء . وذكر الحديث . رواه الحاكم.
3- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس
فقال : يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء . الحديث.
رواه الحاكم.
4 - عق شريح قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره .
5- عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام
على منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال : فذكره .
أخرجه الحاكم وقال :
" فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أ بذلك ا ، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير " .
ووافقه الذهبي.
قلت : وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر،
وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة فلننظر في
سندها إذن لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال :
لقد ساق الحافظ ابن كثير إسناد أبي يعلى بتمامه من طريق "ابن
إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن
مسروق قال " . فذكره ، وقد اختصر إسناده الأستاذ وهبي فلم يحسن.
قلت : وفي هذا السند علل:
1 - ضعف مجالدبن سعيد ، ولا j ريد أن أطيل على القراء بذكر
أقوال العلماء في تضعيفه ، صىانما أقتصر على ذكر قول حافظين من الحفاظ
المتأخرين المحيطين باقوال المتقدمين ، وهما الحافظ الذهبي والحافظ
العسقلاني ، فقال الاول في " الميزان " : " فيه لين " . وقال الحافظ
العسقلاني في " التقريب " : " ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره " .
2- الاختلاف في سنده ، فقد رواه ابن إسحاق عن محالد عن
الشعبي عن مسروق ، كما تقدم ، وخالفه هشيم فقال : حدثنا مجالد عن
الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب . . .
أخوجه البيهقي (233/ V) وفال :
( هذا منقطع " .
قلت : وذلك لا! الشعبي واسمه عامر بن شراحيل لم يسمع من
عمر لىادخال ابن إسحاق بينهما مسروقا مما لا يطمئن القلب له ، لتفرد
ابن إسحاق به ، وقد علم كل مشتغل بهذا الفن أن في تفرده نكارة ، قال
الذهبي في خاتمة ترجمته : " حسن الحديث ، صالح الحال ، صدوق ،
وما انفرد به ، ففيه نكارة ، فإن في حفظه شيئا " .
قلت : وقد خالفه هشيم ، وهو ثقة ثبت كما في " التقريب " وهو
قد أرسله ، فروايته هي المعتمدة .
ومما سبق يتبين أن في إسناد هذه القصة علتين:
ضعف مجالد ، والانقطاع .
وإذا كان الامر كذلك ، فقول الحافظ ابن كثير:
" إسناده جيد قوي "(1) . غير قوي ، بل هو سهو منه -رحمه الله-
لايجوز لمن يبين له أن يقلده ، لاسيما مع إعلال الحافظ البيهقي إياه
بالانقطاع .
وإذا تبين هذا التحقيق للقاريء الكريم ، وتذكر أن خطبة عمر هذه
وردت عنه من خمسة طرق ، ليس فيها قصة المرأة ، عرف حينئذ أنها
ضعيفة منكرة لا تصح.
ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق بكر بن عبد الله المزني
(1) وتبعه السيوطي في ( الدر المنثور " ( 133/2 ) .
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قال : قال عمر بن الخطاب :
" لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى قرأت
هذه ا لاية : ( وة اتئتض إضرلهن لمجالارا ! " .
وقال البيهقي:
" هذا مرسل جيد " .
قلت : وهو أصح ، من مرسل ابن إسحاق ، لا! رجاله كلهم
ثقات ، وهو بظاهره يبطل قصة المرأة ، لانه يدل على أن تراجع عمر
-رضي الله عنه - عما هئم به من النهي إنما كان بقراءته الاية قبيل خروجه
إلى الناس ، بينما القصة تقول : إن تراجعه إنما كان بعد خروجه وتذكير
المرأة إياه بالاية.
وعلى كل حال ، فهذان المرسلان لا يصحان لارسالهما وللتعارض
الذي بينهما ، ومخالفتهما لسائر طرق الحديث عن عمر ، التي أطبقت على
أن عمر نهى عن التغالي في المهور ، ولم تذكر أنه رجع عن ذلك (1).
وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة حتى يتراجع عنه ، بل
فيها ما يشهد ، فقد صح عن أبي هريرة قال :
" جاء رجل إلى النبي ع!يم فقال : إني تزوجت امرأة من الائصار ،
فقال النبي ع!يم : " هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئأ ؟" ، قال :
قد نظرت إليها ، قال : " على كم تزوجتها ؟ " قال أربع أواق ، فقال له
النبي ع!يم : " على أربع أواق ؟! كانما تنحتون الفضة من عرض هذا
الجبل " رواه مسلم.
وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق
(1)
قلت : أو يؤيد ضعف المرسل الأخير أنه ثبت أن عمر نهى فعلأ عن المغالاة ، فلو كان صح
هذا الخبر المرسل وأنه ذكر قبل الخطبة الآية لما خطب ناهيا عن المغالاة . وهو أبين.
( ا لعبا لصي ) .
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للسنة ، وحينئذ يمكن ان نقول : إن في القصة نكارة أخرى تدل على
بطلانها ، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الاية ، حتى يتسنى للمرأة أ ن
تعترض عليه ، ويسلم هو لها ذلك ، لا! له -رضي الله عنه- ان يجيبها
على اعتراضها -لو صح - بمثل قوله : لا منافاة بين نهعى وبين الاية من
وجهين.
الأول : أن نهعى موافق للسنة ، وليس هو من باب التحريم بل
التنزيه.
الآخر : أن الاية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها،
وكان قدم لها مهرا! ، فلا يجوز له أن ياخذ منه شيئا دون رضاها ، مهما
كان كثيرأ ، فقد قال تعالى : ( فىاق آر ئبم آشيتدالى زؤح ئصائ زؤج
و اتئتز إضذلهن لمجظا را قلآ تآلمخف وأ يئه شمعا آتآخذوت! بتهتتا ؤ إثما ئبينا! .
فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه،
والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه،
وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار
حقا لها بمحض اختيار الرجل ، فاذا خالف هو ، ووافق على المهر الغالي
فهو المسؤول عن ذلك دون غيره .
وبعد : فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث
متنها ، فإن وافق ذلك الحق ، فالفضل لله ، والحمد له على توفيقه ، وإن
كان خطا ، ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها
كفاية ، والله سبحانه وتعالى هو الهادي .
محمد ناصر الدين الألباني
دمثق
7/6/ 1381 هـ
كلا--!-!
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11 - حول الحج والعمرة (1)
كنت وقفت على مقال " حول الحج والعمرة " للأستاذ الشيخ حمدي
الجويجاتي ، في الأجزاء (5 - A) من المجلد الحالي لهذه المجلة الزاهرة ر ذ
فيه عين ، فلم أنشط للرذ عليه ، اكتفاء بما هو واضح في مقالي الذي
انتقدئة ، ولكن شاع في بعض ( الأوساط ) أن سكوتي دليل أن الحق مع
الشيخ ، وليست الحال كذلك ، وإلا فإني أرحب بكل نقد على أن يكون
حقأ ، وألخ علي بعض الاخوان بضرورة الرذ ، فرأيت موافقتهم وأرجو
أن ينفع الله به من فتح قلبه للحق.
(\)
9 مجلة التمدن الإسلامي لما (32/ 761 - .vv) .
(") التمدن الإسلامي : ذهب الاشتاذ الألباني (في مقاله المنشور صا 3- rv من الاخزاء
ا- 4) إلى القول بالتمتع في الحج لا( القران ) ولا( الإفراد ) وأن الحج كان في أول استئناف
الرسول ب! إياه جائزأ بانواعه الثلاثة ، ثم نقل الرسول المؤمنين إلى ماهو أفضل وهو
التمتع.
ونذكر القراء بأن التمتع بالحج هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من ( الميقات ) ثم
يأتي حتى يصل إلى البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها ، ثم يحل
بمكة ، ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من مقامه في مكة
كاهلها . وأن دا القران " هو أن يهل بالئ!كين معا ، أما " الإفراد لما فهو ما يتعرى عن صفات
التمتع والقران اللذين عرفناهما فينوي الحج فقط.
ورد الأستاذ الجويجاتي على قول الأستاذ الألباني في الأجزاء 5-8 (ص 62-66) وانتهى إلى
أن الأئمة الأربعة وغيرهم قد اتفقوا على جواز الأنواع الثلاثة لىانما اختلفوا في الأفضل
منها . وعلقت المجلة على ظن أن الأستاذ الألباني خالف الستة بمخالفة مذهب عمر رضي الله
عنه بأن مذهب الصحابي المختلف فيه بين الصحابة -كرأي عمر رضي الله عنه هنا- ليس
حجة على غيره فقد يفوت بعضهم الوقوف على السنة . وأكد الأسثاذ الألبافي هنا ماذهب إليه
من قبل في ضوء الكثاب والسنة ، فغدت العمرة جزءأ من الحج بتطبيق نوع ( التمتع ) .
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إن رد الشيخ الجويجاني ينحصر في نقطتين أساسيتين ، ثم بنقطة
ثالثة ، أما ما جاء في تضاعيف كلامه فأضرب عنه صفحا ، فامره يطول
وللمجلة نطاق محدود :
النقطة الأولى : زعمه أننا خالفنا بما ذهبنا إليه سنة الخلفاء
الراشدين.
النقطة الثانية : وأنه لم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين ( يعني
أننا خرقنا الإجماع بزعمه ) .
النقطة الثالثة : " أن الخلاف الذي وقع بالاجتهاد ، إنما هو في
الأفضلية في كثير من الفروع ، وفي هذا توسعة ورحمة . . . " كما قال :
وليت الشيخ لجأ الي الأحاديث التي استدللنا بها على وجوب التمتع -وهي
كثيرة طيبة - فناقشها مناقشة العالم المتمكن رواية ودراية ، وإلى أجوبتنا
الكثيرة عن احتجاج من احتج بنهي عمر رضي الله عنه عن التمتع بالحج
وإفراد الخلفاء به ، ولكنه لم يصنع من ذلك شيئا ، وإنما اتهمني بما ليس
فب ، وهذا ما سيراه القراء الكرام :
1 - النقطة الأولى : قال الشيخ:
" هذا مع صريح اعترافه بأن عمر بن الخطاب نهى عن التمتع بالحج
وعثمان والزبير (!) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وأن الخلفاء
الراشدين قد أفردوا في الحج " ثم قال بعد ذلك بكل اجتراح وجموح :
" هذا مخالف للكتاب والنة " وعلل عمل الصحابة بما أوحاه له تفكيره
ضاربا عرض الحائط بقول رسول الله لمجيم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي " .
أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ، فنحن لم نقل بوجوب المتعة،
إلا اتباعا لسنته !يم ، وفرارأ من غضبه على الذين أمرهم بفسخ الحج إلى
العمرة ، ولم يبادروا إلى اتباعه فورأ ، ( كما رواه مسلم وغيره ) ، وهو
مذكور في مقالنا المنشور في الجزء (1 - 4) مع غيره من الأحاديث التي في
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معناه ؟ فكيف جاز للشيخ حمدي أن يتهمنا بهذه التهمة المكشوفة ؟ !
وإن كان يعني أننا ضربنا عرض الحائط ببعض الحديث المذكور ،
وهو "سنة الخلفاء الراشدين " فهو غير صحيح أيضا ، لأن الخلفاء
الراشدين لم يتفقوا على خلاف ما ذهبنا إليه في التمتع بالحج ، بل ثبت في
" صحيح مسلم (4 -46) أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بها ، وأبو بكر
رضي الله عنه ، لايعرف عنه قول بخلافه ، فأين مخالفتنا للخلفاء
الراشدين المزعومة ؟! بفه ضربنا عرض الحائط بقوله لمجياله ؟! فاللهم أرنا
الحق حقا وارزقنا اتباعه.
ولعل الشيخ من أولئك الذين يظنون أن معنى قوله عليه السلام :
" وسنة الخلفاء الراشدين " أي أحدهم ، ثم لا يبالون بعد ذلك أكان له
مخالف منهم أم لا ؟ فليعلم هؤلاء الظانون أن هذا التفسير خطأ محض،
وأن الصواب فيه : أي مجموعهم ، يعني ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون ،
وأما إذا اختلفوا ، فمحال أن يأمر النبي لمجياله باتباع كل منهم على ما بينهم
من الاختلاف ، وإنما المرجع حينذاك قول الله تبارك وتعالى:
( فان شرغ!ئتم في شئ كل قردوة إلم أدئو وآلرتممولي ان كننئم تؤينو! بآدئيما ؤآ ل!ؤو آ لأص د لك
خئرؤأخئشن تأيرلين !هو.
على أن لبعض العلماء رأيا آخر في تفسير الحديث هذا ، فقد جاء في
" إيقاظ الهمم "(1) ز ص 32 طبع الهند ) :
" وقال يحيى بن آدم : لا تحتاج مع قول رسول الله غ!يم إلى قول
أحد ، وإنما يقال : سنة النبي ع!يم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ليعلم
(1)
قلت : هذا الكتاب كتاب عظيم ، واسمه كاملأ دا إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد
المهاجرين والأنصار " ل!مام صالح الفلآني ، وقد نبهت على هذا كي لا يلتبس اسمه باسم
كتاب آخر اسمه ! إيقاظ الهمم في شرح الحكم -يعني العطائية " لابن عجيبة الأندلسي،
وهو كتاب صوفي خرافي (علوش) .
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أن النبي لمجيو مات وهو عليها، أقول : وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث:
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ، فلا يرى فيه إشكال
في العطف ، فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ماكان عليه الرسول لمجيو ".
قلت : فعلى هذا ايكونا العط! في الحديث ، كالعطف في قوله
تعالم! : ( ؤمن يمئثا!ق آلزشموذ منما بغد ما تتق تا آئهدى ؤتئبغ غتر شئبيل آئمؤييين
... ! فان من المعلوم أن اتباع غ!ير سبيل المؤمنين ، هو مشاققة
الرسول ع!يو وإنما ذكر سبيلهم ليدل على أنه هو الذي كان عليه
الرسول ع!ي! ، وهذا المعنى في الحديث أرجح عندي من الذي قبله لامور
لا مجال لذكرها الآن .
وأما المعنى الاول فباطل قطعا ، وهو الذي يجول في أذهان كثير ممن
لا يعرفون كيف يؤخذ بالنة.
فمن المخالف للسنة المطهرة منا ، ولقول الرسول ع!ي! الاخير الذي
ترك الناس عليه ، وأمر به عين رضي الله عنه ؟ إن الشيخ على القول
المرجوح عنده في تفسير حديث النة والراجح عند أمثاله هو مخالف لنة
الخلفاء الراشدين!
أما أنا فقد خالفت -بعد ثبوت الدليل من النة - عمر وعثمان
ليس إلا ، وهما -رضي الله عنهما- قد ثبت أنهما نهيا عن التمتع ، ولكن
أنكر ذلك عليهما جماعة من الصحابة منهم الخليفة الراشد علي بن أبي
طالب ، لمخالفته لنص القرآن الكريم ( قق تمتغ بآنعفرو إلم ألحخ قا آشتت!ر ين
آفذيمن ! وكنا فصلنا القول في ذلك تفصيلأ في مقالنا الذي نشرته المجلة،
فلا نعيد القول فيه ، ولكني أرى أن أذكر الشيخ برواية أخرى فيها إنكار
أقرب الناس إلى عمر -رضي الله عنه- وأعرفهم به ألا وهو عبد الله بن
عمر ، وهو من هو " علما وفهما عربيا غ!ير ذي عوج " فروى الامام أبو
جعفر الطحاوي عن سالم بن عبد الله بن عمر ، قال :
" إني لجالس مع ابن عمر -رضي الله عنه- في المسجد ، إذ جاءه
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رجل من أهل الشام ، فسال عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال ابن عمر:
حسن جميل ،فقال : فإن أباك كان ينهى عن ذلك ، فقال : ويلك ! فإن كان
أبي قد نهى عن ذلك ،وقد فعله رسول الله !م وأمر به ، فبقول أبي تأخذ،
أم بامر رسول الله ع!جم ؟! قال : بامر رسول الله !م ، فقال : فقم عني " .
ورواه أحمد بنحوه والترمذي وصححه.
فليتأمل المحب للسنة والمنتصر لها ، كيف كان السلف الصالح
لا يؤثرون عليها قول أحد من الناس ولو كانوا آباءهم ، والشيخ ينكر
علينا أخذنا بامره جم!ي! بالتمتع ، ومخالفتنا لعمر وعثمان وليسا بمعصومين
رضي الله عنهما ! !
وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية أريد أن أنبه القراء إلى أن ما نسبه
الشيخ إلي عطفا على نهي عمر عن التمتع من القول : " وغيرهم من
الصحابة " أقول : وهذا القول افتراء محض علي ، وقوله : " والزبير"
خطا منه : والصواب " ابن الزبير " .
2- الئقطة الثانية : زعم الشيخ أنه لم يقل بوجوب التمتع في
الحج أحد من علماء المسلمين ، والدليل على ذلك قوله في رده :
" فهلا ذكر واحدأ باسمه من أئمة الاجتهاد والتشريع في الاسلام
قال بوجوب التمتع " .
فأقول : قد فعلت ذلك في المقال نفسه الذي نشرته المجلة ، فقد
جاء فيه مانصه:
"بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه
الهدي ، منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف " .
وأحلت في تفصيل ذلك على كتاب " المحلى " و! زاد المعاد " .
والشيخ حمدي على علم بقولي هذا ، فإنه أشار إليه في رده إشارة
سريعة بقوله:
" وتلقف أقوالأ عن بعض الصحابة وبعض العلماء المحققين بوجوبه
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إذا لم يسق الهدي «).
لقد حكى الشيخ هذا عني ، ثم لم يجب عنه ولو بشطر كلمة ، لأنه
لاجواب عنده ، ثم يعود فيطلب تسمية أحد من أئمة الاجتهاد قال
بوجوب التمتع ؟! ولا أجادله في ابن حزم وابن القيم ، فحسبنا الان
إثبات ما نسبنا لحبر الأمة:
روى مسلم في "صحيحه " عن أبي حسان قال : "قيل لابن
عباس : إن هذا الأمر قد تقشع بالناس ( أي انتشر بينهم ) من طاف
بالبيت فقد حل ، الطواف عمرة ، فقال : سنة نبيكم ع!يم وإن رغمتم " .
وزاد في رواية له من طريق عطاء :
" وكان ياخذ ذلك من أمر النبي عقيم حين أمرهم أن يحلوا في حجة
الوداع " .
وهذا هو مستند العلامة المحقق ابن القيم -رحمه الله - حين قال في
" زاد المعاد ، في هدي خير العباد " بعد أن ذكر أن جواز التمتع واستحبابه
محكم إلى يوم القيامة:
" لكن أبى ذلك الحبر ابن عباس ، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم
القيامة ، وأن فرضا عل كل مفرد وقارن لم يسق الهدي ، أن يحل
ولا بد ، بل قد حل ، وإن لم يشا ، وأنا إلى قوله أميل " .
فقد تبين للقراء الكرام أننا حين قلنا بوجوب التمتع لم نات بشيء
جديد ، بل اتبعنا فيه حبر الأمة ، وغيره من الأئمة (1) ، لا مقلدين لهم،
بل متبعين ، كما أمر رب العالمين ( فل هذوءشئبيلي آحؤآ إلى أدثة عئى بصمايؤ آتأ
وميئ أئتعنى! وأننا حين خالفنا عمر أمير المؤمنين ، فما ذلك إلا اتباعأ
لأمر سيد المرسلين ، وفرارأ من غضبه -عليه ابسلام- كما سبق ذكره ،
(1)
مثل مجاهد وعطاء والحسن البصري والامام المجتهد إسحاق بن راهويه ، ولولا ضيق المجال
لسقت الروايات عنهم.
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وأنه سبقنا إلى مخالفته ابن عمه عبد الله ، ووافقنا في المخالفة الشيخ حمدي
نفسه ، لائه لا ينهى عن التمتع ، كما نهى عمر!
ثم إن الشيخ -هدانا الله وإياه - حكى مذاهب العلماء في الافضل
من أنواع الحج الثلاثة ، ونقل دليل كل منهم فيما ذهب إليه دون أ ن
يحاول بيان الراجح من المرجوح منها ، أو التوفيق بين ما يمكن التوفيق
منها ، وبذلك ترك القراء في حيرة في معرفة الافضل من ذلك ولا باس ،
فإن لهم به أسوة ! وليس يهمنا من كلامه هنا إلا قوله:
" وكان أصحاب رسول الله غ!يو منهم القارن ، والمفرد ، والمتمتع،
وكل منهم ياخذ عنه أمر نسكه عقيو ويصدر عن فعله . . . " .
فمان كان يعني أنه كان فيهم المفرد في آخر الامر بحيث أنه لم يتحلل
من إحرامه بعمرة ،مع كونه لم يكن ساق الهدي ،فهذا غيرصحيح ،فلم يكن
معه غ!ي! في حجته صحابي واحد لم يسق الهدي ، حج حجا مفردأ ، وابما
كانوا في أول إحرامهم منهم القارن ، ومنهم المفرد ، ومنهم المتمتع وكانوا
جميعا على قسمين منهم من ساق الهدي معه من الحل ، ومنهم من لم يسق
الهدي ، فأمر ع!يو هذا القسم الثاني بان يحل من الحج بعمرة فحلوا جميعا
من كان منهم قارنا أو مفردأ ، كما قالت اليدة عائشة -رضي الله كأها-:
"فحل من لم يكن ساق الهدي ، ونساؤه لم يسقن الهدي ،
فأحللن " أخرجه الشيخان .
ومن هنا يتبين وهم من يحتج ببعض الاخاديث التي فيها أنه ع!ي!ر أمر
أهله أن يهلوا بحج وعمرة ، فإن هذا كان في أول الاحرام ، وأما فيما بعد
فقد أمرهن أن يفسخوا ذلك إلى عمرة لائهن لم يسقن الهدي كما سبق.
وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثالثة والاخيرة ، أريد أن أنبه القراء أيضا إلى
قول الشيخ الجويجاتي بعد أن ذكر الصحابة والائمة:
" فيغمزهم جميعا بعملهم خلافا للكتاب والسنة ، ويتناول بالقدح
والذم عباد الله حجاج بيته الطائعين من ذلك العهد الطاهر حتى يومنا
هذا ، بوصفهم بخلاء ومحتالين " .
وفي هذا النص نقطتان مخالفتان لاواحدة ، قد نبهت عل الأولى
إدارة المجلة فاغنتني عن الاعادة لا سيما وهي ئفهم مما سبق من كلامنا.
أما الفرية الأخرى ، فهي قوله إني قدحت جميع الحجاج من ذلك
العهد الطاهر إلى يومنا هذا بوصفهم بخلاء ومحتالين!
والحقيقة ، أنني لم أقدح إلا في جماعة من الحجاج اتصلت بهم في
بعض المواسم عرفت من كلامهم ما به يستحقون الوصف المذكور ، وهذا
نص كلامي المنشور في مقالي السابق:
" وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون
أن التمتع أفضل من الافراد ، فكانوا يفردون ، ثم يأتون بالعمرة بعد
الحج من التنعيم ، وذلك لئلا يلزمهم الهدي . . . و( ائضا تتقتل آدئه من
آقمئقين ! وليس من البخلاء المحتالين " .
فتامل أيها القارىء الكريم في كلامنا ، ثم فيما نسبه الشيخ إلينا،
والله المستعان .
3 - الئقطة الثالثة : قال الأستاذ الشيخ حمدي :
" إن جميع أصول الاسلام في العقائد والعبادات ، ومنها الحج لم يكن
فيها أي اختلاف ، ولكن وقع الخلاف بالاجتهاد في الأفضلية في كثير من
الفروع ، وفي هذا توسعة ورحمة وحكمة بالغة . . . " .
قلت : وقد تضمن هذا القول أمورأ ثلاثة:
الأول : أنه لم يقع اختلاف بين العلماء أصلأ في العقائد.
الثاني : وكذلك في العبادات لم يقع أي اختلاف إلا في تفضيل أمر
عل اخر ، أما في التحريم والتحليل ، والايجاب والاستحباب ، فلم يقع
في ذلك أي اختلاف .
الثالث : دمان الاختلاف المذكور توسعة ورحمة . . .
أقول : ليس عجبي من الأمر الأول والثالث ، فإن الشيخ مسبوق
إليهما ، ولو من غير ذي إمامة وقدوة ، ص!انما عجبي الذي لا يكاد ينتهي
من الأمر الثاني فان أحدأ قبل الشيخ لم يتفوه بذلك ، فهذا مذهب الحنفية
الذي يدين الشيخ به قد اختلفوا مثلأ في الأذان وفي صلاة الجماعة هل هما
من السنة أم الواجبات ، وكذلك اختلفوا في الاطمئنان في الصلاة ، حتى
قال أبو يوسف أو الامام محمد إنها فرض عملي ، وذهب أبو حنيفة
-رحمه الله - إلى عدم !روعية صلاة الاستسقاء خلافا لهما ، ص!الى جواز
شرب المسكرات المستخرجة من غير العنب ما لم يسكر بها ، على تفصيل
معروف في كتب الفقه خلافا لهما ، والمسائل الخلافية بينه وبين صاحبيه
كثيرة جدأ معروفة عند فقهاء المذهب.
وأما الخلاف بالعقائد بين أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين فحدث
عن البحر ولا حرج ، فقد اختلفوا في الايمان هل يزيد وينقص ، وهل
يقول أنا مؤمن حقا ، أم يقول أنا مؤمن إن شاء الله ، وترتب على ذلك
ما ترتب من الأحكام بنظرهم ، ولبعض المتأخرين -فيما أذكر- رسالة جمع
فيها المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أيب الحسن الأشعري وأبي منصور
الماتريدي مما له صلة بالعقيدة والتوحيد!
وأما الخلاف في العبادات والمعاملات والعقود فاشهر من أن يذكر،
وأكثر من أن يحصر ، فقد اختلفوا في عدد فرائض الوضوء مثل النية
مثلأ ، ونواقضه ، مثل خروج الدم ومس المرأة ، وفي أركان الصلاة ،
كقراءة الفاتحة ، وواجباتها ، مثل قراءة آية بعدها ، والصلاة على النبي لمجم
في التشهد ، ومبطلاتها ، مثل كلام الناس فيها.
واختلفوا في الفتاة البالغة الراشدة تزوج نفسها بنفسها بدون إذن
وليها فمنهم من يصححه ، ومنهم من يبطله . . .
وغير ذلك مما يطول الكلام به ، فمن شاء المزيد منها فليرجع إلى
كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة " أو دابداية المجتهد" ير العجب العجاب .
فهل هذا الاختلاف كما يقول الشيخ حمدي خلاف في الأفضلية فقط
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وفي الفروع فحسب ؟! فاللهم هداك ورحمتك.
وأما قوله : وفي هذا توسعة ورحمة . . . . " .
فهو مما لامعنى له هنا مادام أنه زعم أن الخلاف إنما وقع في
الافضلية ، فلا تأثير حينئذ للخلاف ، ألا ترى أنهم اختلفوا في أفضل
أنواع الحج ، فلو أنهم اتفقوا عل أن الأفضل التمتع مثلأ ، فاتفافهم هذا
دليل على جواز النوعين الاخرين ، فكيف وهم قد اختلفوا فالحكم هو هو
لم يتغير اتفقوا أم اختلفوا .
وإنما يقول هذا القول بعض من يرى التلفيق بين المذاهب،
بزعمهم أنهم جميعا على صواب فيما ذهبوا ، وأن الحق يتعدد ، وحجتهم
في ذلك الحديث المشهور : " اختلاف امتي رحمة " وهو حديث باطل،
وما بني على باطل فهو باطل ، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة
" الاخاديث الضعيفة )) وفي " صفة الصلاة " الطبعة الثالثة ، ولذلك قال
سليمان التيمي:
" إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " .
رو اه ابن عبد البر في " جامع العلم " (2/ 92) .
" هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا " .
وما أظن أن الشيخ حمدي يخالف هذا الاجماع ، ولذلك فلا أطيل
الكلام فيه ، وفيما ذكرنا كفاية.
أبو عبد الرحمن الائباني
دمشق
أصيل الجمعة
0 1/ 8/ 1385 هـ
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الق!مم الثالث
الفتاوى الحديثية
ويشتمل على:
1 - حول حديث " يوشك ان تداعى عليكم الأمم " .
2 - حول حديث " لو اعتقد احدكم في حجر لنفعه " .
3 - حول حديث "يوم صومكم يوم نحركم " .
4 - حول حديث " العنان " .
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ا + حول حديث:
" يوشك أن تداعى عليكم الأمم ... "
( 1 )
أ السؤال ا :
ورد المجلة سؤال من أحد الأساتذة المحامين في بغداد يرجو فيه
التحقيق من قبل الأستاذ ناصر الدين الألباني في صحة الحديث المشهور :
" تتداعى عليكم الامم . . . " ويقول :
" إنني أرتاب في صحة هذا الحديث لسبإن :
الاولى : أنه يخبر عن الغيب ، ولا يعلم الغيب غ!ير الله.
والثاني : يهدف إلى حمل الناس على الرضا بما نحن فيه والبقاء عليه
وعدم العمل على تغييره " .
ثم يستنتج من ذلك أنه:
" لا بد أن يكون الحديث من وضع عدو للإسلام ولدينهم " .
أ الجواب ، :
وجواب الاستاذ الالباني : إن الحديث صحيح بلا ريب ، وهو يخبر
عن أمر غيبي بإطلاع الله تبارك وتعالى له عليه ، وهذا أمر سائغ جائز
لا غبار عليه بل هو من مستلزمات النبوة والرسالة ، والحديث يهدف إلى
خلاف ما ظنه السائل ، هذا مجمل الجواب ، ص!اليك التفصيل:
1 - صحة الحديث:
لا يشك حديثي في صحة هذا الحديث البتة ، لوروده من طرق
(1)
(مجلة التمدن الإسلامي أ ( 24/ 421 - 426) .
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متباينة وأسانيد كثيرة ، عن صاحبيين جليلين؟
الأول : ثوبان مولى رسول الله !ي!.
والثاني : آبو هريرة -رضي الله تعالى عنه - الذي حفظ لنا ما لم يحفظه
غيره من الصحابة -رضوان الله عليهم - من سنة النبي !يم فجزاه الله عن
المسلمين خيرأ .
أما ثوبان -رضي الله عنه - فله عنه ثلاث طرق :
1 - عن أبي عبد السلام ، عن ثوبان ، قال قال رسول الله لمجيم:
" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الاكلة إلى قصعتها " ،
فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : " بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم
غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن
في قلوبكم الوهن " ، فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : " حب
الدنيا ، وكراهية الموت " .
أخرجه أبو داود في سننه (2/ 210 ) والروياني في مسنده
(ج 134/25/ 2) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عنه ، ورجاله
ثقات كلهم غير أبي عبد السلام هذا فهو مجهول ، لكنه لم يتفرد به بل توبع
-كما يأتي - فالحديث صحيح.
2 - عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان مثله.
أخرجه أحمد (287/5) ومحمد بن محمد بن مخلد البزار في " حديث
ابن السمان " (ق 182 - 'AY أ) عن المبارك بن فضالة ، حدثنا مرزوق أبو
عبد الله الحمصي ، أنا أبو أسماء الرحبي به ، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم
ثقات ، وإنما يخشى من المبارك التدليس ، وقد صرح بالتحديث (1) فأفنا
تدليسه.
3- عن عمرو بن عبيد التميمي العبسي ، عن ثوبان مختصرأ .
(1) في الأصول " بالتدليس دا والصواب ما اثبته كما هو واضح . (طالب) .
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أخرجه الطيالسي في!شده (ص 123) ، (2/ 211 من ترتيبه للشيخ
البنا ) وسنده ضعيف لكنه قوي بما قبله.
فالطريق الثاني حجة وحده لقوة سنده ، وبانضمام الطريقين
الآخرين إليه يصير الحديث صحيحا لا شك فيه.
واما حديث أبي هريرة فاخرجه أحمد في المسند أيضا (259/2) عن
شبيل بن عوف ، عنه ، قال : سمعت رسول الله ! يقول لثوبان :
" كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الامم . . . الحديث نحوه
وسنده لابأس به في الشواهد " ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"
(287/ V) : " رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ، وإسناد أحمد
جيد"!
وجملة القول : إن الحديث صحيح بطرقه وشاهده ، فلا مجال لرده
من جهة إسناده ، فوجب قبوله والتصديق به.
2 - إخباره صوو عن الغيب:
من المستغرب لأجدأ عندنا الشك في صحة الحديث بدعوى " إنه يخبر
عن الغيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله " ومن المؤسف حقا أن تروج هذه
الدعوى عند كثير من شبابنا المسلم فقد سمعتها من بعضهم كثيرأ ، وهي
دعوى مباينة للإسلام تمام المباينة ، ذلك لأنها قائمة على أساس أ ن
النبي !م بشر كسائر البشر الذين لاصلة لهم بالسماء ، ولا ينزل عليهم
الوحي من الله تبارك وتعالى.
أما والأمر عندنا معشر المسلمين على خلاف ذلك ، وهو أنه عليه
السلام مميز على البشر بالوحي ، ولذلك أمره الله -تبارك وتعالى - أن يبين
هذه الحقيقة للناس فقال في اخر سورة الكهف : ( قل إتمآ آلآبتثشكئتم
يوحع إقآ آتخأ إثهكئم إبة وجلأ ! وعلى هذا كان لكلامه ! صفة العصمة من
الخطا لأنه كما وصفه ربه عز وجل : ( وما تطق عق آالؤى !نن إق ممو الأوحى
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يوحى ! وليس هذا الوحي محصورأ بالاحكام الشرعية فقط ، بل يشمل
نواحيئ أخرى من الشريعة منها الامور الغيبية ، فهو !كقير وإن كان لا يعلم
الغيب كما قال فيما حكاه الله عنه : ( ؤتؤكنتآغقم اتغيمب لألش!ثزت
ين ألخيز ؤقا تشنئ ألمئ!ؤ إن آتأ الأ تدير ؤتجيثير لموو يؤضمنون ! أ ا لاعراف : 87 1 1
فإن الله تعالى يطلعه على بعض المغيبات وهذا صريح في قول الله تبارك
وتعالى ( عيم أئغتب فلآ يطهرعك غتبوت آصدا كبم إلأ مق آزتقثى ين زس!ولى!
وقال : ( ؤلائحيالولت بمثئ كل جمن لمجهممة إلأ جما شمذ ! .
فالذي يجب اعتقاده أن النبي !لخيم لا يعلم الغيب بنفسه ولكن الله
تعالى يعلمه ببعض الامور المغيبة عنا ، ثم هو صلى الله تعالى عليه وسلم
يظهرنا على ذلك بطريق الكتاب والسنة ، وما نعلمه من تفصيلات أمور
الآخرة من الخشر والجنة والنار ومن عالم الملائكة والجن وغير ذلك مما وراء
المادة ، وماكان وماسيكون ، ليس هو إلا من الامور الغيبية التي
أظهرالله تعالى نبيه عليها ، ثم بقغنا إياها ، فكيف يصح بعد هذا أ ن
يرتاب مسلم في حديثه لانه يخبر عن الغيب ؟! ولو جاز هذا للزم منه ر د
أحاديث كثيرة جدأ قد تبلغ المائة حديثا أو تزيد ، هي كلها من أعلام
نبوته !ير وصدق رسالته ، ورد مثل هذا ظاهر البطلان ، ومن المعلوم أ ن
ما لزم منه باطل فهو باطل ، وقد استقصى هذه الاخاديث المشار إليها
الحافظ ابن كثير في تاريخه وعقد لها بابا خاصا فقال : " باب ما أخبر
به !شي!م من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده فوقعت طبق ما أخبر به سواء
بسواء " ثم ذكرها في فصول كثيرة فليراجعها حضرة السائل إن شاء في
" البداية والنهاية " (182/6 -256) يجد في ذلك هدى ونورأ بإذن الله
تعالى ، وصدق الله العظييم إذ يقول :
! وإ أشر آلئبئ إك ئفض! أزد!ه صلىيثا ققضا تةت لهء ؤآطه!رة أدتا علئه غشف تغفحهو
ؤأغىض!عن بعمرر ققتا تتآقا يه الاتت قن أئبأ ك هذا قالى سان آتعليوآ لخبل! ! .
وقا ل : ( ! وما ؟ن يت!ثئر آن يهـه آلمحه 4 لأ وختا آؤ من ؤزآي جماب آؤيرييل زسمو،
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ث!ميو! لأء!!ج!!ما !آء أفنم !ة !ع!! !تم!1!ت أؤضجطع ث!ك رو!ا يق أقو؟ حأ!
صبر لاء ص صص 3 ص! ص ص ءص ؟
ووقي! ! )! ؤل! افييقق زلد!ه ! ورا !يف! ووظ !ت قنفاغ جمط غغا 2 قا ؤإتم! !فقك!
إل! صز!* ك!م!ن!اب!و! !عزوو أفؤ أل!ك! ث! تآ لي آ!نؤتآ ثتطو يخ! أ!زضينؤ !قي إله إ!/
ك! ء !ص
!يز الأصممف- ! .
فلإقو!أ" أن!الثالفريأ كقاف! ريهبم وليتد/بروة بفلوبه!ل يكن غضخة نهنم هق
ابزي!ى وساال!ملابخه. ، كط !به ! :
9 اللا ! ا!رآلنأ !! بيد ا!! ، ؤ!! !!يك! ففنعه!!! ب! !بماان!
لنى !طوأ !ل! !الكفوأ هد، 6بمدأى ،199 .
!ف!.!ص!ةآ!ح!:"
ض-فنآ ممأ سمبق اتجه أ!ديم! إلمنصئولط عنه ضخيج/ إلالنننالإفى 7 محق
أبخظال!ا ! وأئ! فما قي!" من ألاخبا(ر- عق ا؟اطو ميج!لا إت!أ هؤ بوحيئا طن إثة
تقأد اله! ث! ، ظذأ خظ ذلئ! الأشثتحماله 3 إنج! يكون إ!له!نج! منه هأ توهمه"
إلJ لل أئ!ض! هق 39 حمك ألثاطى ضلى ا!رضتى بخما نحق فيه .3. . )؟ بك
الإي! طتةء !زى !بخلأ تماكا ، وه! محنيهوهنم3 ! أفم!ثجب!أ أفيفي كان انمأخم!
عل! تك!*!م! ألأ!م! و!ؤجمه!م محلجنا!، أ*لأ و!!لا "!ت!/ ألدنيا ؤجموإهيهة
ا!ق! " !ئ! !ظأ الخغ! ؤافكوأفية 2 هو أفئ!قي7 ينثحتالؤثم الزضما بماالقأذ
والالأسحبهأئ! %تيه!ء وإبؤمخبهة كن أنجهاذ ال! كلنجيهك ابرل! ع! أخلافت أت!أف فق
ابخهأد طالخطمق و-إ!لشه والن!نط3 لق !غيز ذلك ، و!ا!/ طو ط"نج! ظ:لئبم انمثثلبصين
الثؤم هيجع الأ! أنج!ثمال!يدلأ.
!!ال! جم! يجحبر إبخه -أن ا!لافق مما فحق فهه يبهون بنبهآ! هدأ كطكك"
(الأ
!يتر ك!ى 8 أ؟مخرجه ابن ن!كر في "(قيأنم ا،لليل * (2 عق 4!7)؟ ؤأبن خبان في ضنحيخة
أفي 1 ك! 122 لأ نجعحف! خفحيح * فىقال الألمثذري فه " ا"لزعيب ، ( 1/ .! 4% : " روا، ا"لظبراتا يخه
ا/لكيز ب!فنثتاد جيد ! .
أث !أ
والأخذ باسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ، حتى يعودوا كما كان
أسلافهم " يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة " .
وما أشار إليه هذا الحديث قد صرح به حديث آخر فقال عقي! : " إذا
تبايعتم بالعينة (1) ، وأخذتم اذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم
الجهاد ؟ سقط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "(2) .
فتامل كيف اتفق صريح قوله في هذا الحديث " لاينزعه حتى
ترجعوا إلى دينكم " مع ما أشار إليه الحديث الأول من هذا المعنى ا.لذي
دل عليه كتاب الله تعالمط أيضا ، وهو قوله : ( إث أدئة ،يغفى مابقؤوحتئ
!!أقابآنفيمبههثم !هو.
فثبت أن هدف الحديث إنما هو تحذير المسلمين من الاستمرار في
" حب الدنيا وكراهية الموت " ، ويا له من هدف عظيم لو أن المسلمين
تنبهوا له وعملوا بمقتضاه لصاروا سادة الدنيا ، ولما رفرفت على أرضهم
راية الكفار ، ولكن لا بد من هذا الليل أن ينجلي ، ليتحقق ما أخبرنا به
رسول الله عقيم في أحاديث كثيرة ، من أن الاسلام سيعم الدنيا كلها ، فقال
عليه الصلاة والسلام :
" ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولايترك الله بيت مدر
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز ، أو بذل ذليل ، عزأ يعز الله
به الاسلام وذلأ يذل الله به الكفر "(3) .
(t )
(2)
(3)
هي ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه نقدآ باقل من الثمن
الذي باعها به.
أخرجه أبو داود (2/ . . 1) وأحمد (رقم 4825 ، 7. . 5 ، 2562) والدولابي في ! الكنى د ا
(52) والبيهقي (5/ r11) من طرق عن ابن عمر ، صحح أحدها ابن القطان ، وحسن اخر
شيخ الاسلام ابن تيمية في ! الفتاوى " (3/ 32 ، YVA) .
أخرجه أحمد (1.3/4) والطبراني في ( المعجم الكبير " (2/126/1) والحاكم (430/4)
وابن بشران في ! الأمالي " (.1/6) وابن منده في " كتاب الايمان ! (1/1.2) والحافظ
عبد الغني المقدسي في ! ذكر الاسلام ! ( 2 /1 r) من طريق أحمد عن تميم الداري مرفوعآ . =
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ومصداق هذا الحديث من كتاب الله تعالى قوله عز وجل:
( يريدوت آن يظفوأ نوز أق! بأفؤهالؤ ؤيةي آلتة إلأ آن ييؤ لؤرة ؤتؤ !يرة
آلبهفروئ -* لهؤ ألز!ص آزسمل رسموت!2 با!ذى ؤبييئ آلحتئ ييظهر غل ألديني
!لإء ؤتؤ!يرة ا لممثركوت ! .
وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ؤلنغق!ن تأءبقذجمنن ! .
ابو عبد الرحمن
محمد ناصر الدين الألباني
!بر!ب!-كبن
وسنده صحيح ، وصححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي وقال المقدسي : " حديث حسن
صحيح ، ، وله شاهدان : أحدهما عن المقداد بن الأسود اخرجه ابن منده والحاكم وسنده
صحيح ، والآخر عن أبي ثعلبة الخشني أخرجه الحاكم (488/1) .
1 1r
2+ حول حديث "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه "(1)
أ السؤال ا :
" . . وبعد ، قرأنا في باب " إن لبدنك عليك حقا " ص A) I من
المجلد الخامس من مجلتنا العزيزة " المسلمون " في الاجابة على السؤال عن
الزوائد في الجلد وطريقة شفائها ، ومما ذكر قول : " لو اعتقد أحدكم في
حجر لنفعه " ، فارجوكم إجابتنا على صفحات " المسلمون ) هل هذا قول
الرسول الكريم !ي! أو حكمة من حكم العرب أو غير ذلك " ؟
وقد قرأت في مجلة ( الهدي النبوي ) العدد 2-7 ، 1 rv t،
ص 99 أن هذا الحديث من وضع المشركين عتاد الأوثان .
أرجوكم عرض ذلك على الشيخ ناصر الدين الألباني لافادتنا
مشكورين.
خالد محمد حسون
سلمية
ا الجواب ا :
" الحديث المذكور ، قال ابن تيمية : إنه كذب ، وقال الحافظ ابن
حجر العسقلاني : إنه لا أصل له ، وأقرهما الحافظ السخاوي في " المقاصد
الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ) (195 - .16) ولا يمكن أ ن
يكون حكمة من حكم العرب ، إلا أن يكون للعرب المشركين لما فيه من
(1) "مجلة المسلمون ! (293/6 - 294) .
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تأييد ظاهر لوثنيتهم المعروفة التي إنما بعث رسول الله لمجيم لتحطيمها،
وإنقاذ أصحابها منها إلى نور التوحيد الخالص من أوضارها"
( ؤتغبدوئ من ؟ولون آدتيما قا لا يق!زهئم و، شقعهز ولقولوئ قؤلأء شمقخؤتا
عند أدئم قل آتبئوئ أفه يما لا يغلم في آخممنؤلض ولا ق آلأزضى سمتحنو وشنى لمحما
يمثركوئ ! .
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محمد ناصر الدين الالباني
دمشق
3+ حول حديث " يوم صومكم يوم نحركم "(1)
ا السؤال ا :
سأل سائل من أفاضل المشزكين في هذه المجلة الكريمة عن الحديث المتداول
على الالسنة : " يوم صومكم يوم نحركم " هل هو من قول رسول الله !يو؟
ا والجواب ا :
- إن هذا الحديث لا أصل له باتفاق علماء الحديث ، وقد صرح بذلك
الامام أحمد وغيىه كالزركشي والسيوطي كما في ! كشف الخفاء " للشيخ
إسماعيل العجلوني (398/2 رقم 3263) وقوله : " أغفله السخاوي "
سهو منه أو هو بالنسبة للنسخة التي وقعت إليه من " المقاصد الحسنة"
وإلا فهو قد أورده فيه (ص .48 رقم 1355 الخانجي ) وقال فيه:
" لا 01,.j له كما قال أحمد وغيىه " .
وممن جزم بان الحديث لا أصل له ، فظ العراقي في " شرح علوم
الحديث " (ص 224) ونقل عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم -ثقة فقيه
من أصحاب مالك - أنه قال :
" هذا من حديث الكذابين " .
ونقله أيضا الزركشي في " اللالي المنثورة " (ص 7 من مخطوطتي ) عن
خط ابن الصلاح عن ابن عبد الخكم وأقره .
وسلامي إلى السائل الكريم ورحمة الله وبركاته.
ع محمد ناصنر الدين الألباني
دمشق
( 1 ) u مجلة المسلمون ! (6/ 490 - 491) .
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4 - حول حديث " العنان " (1)
أ السؤال ا :
ورد إلى المجلة سؤال من بعض القراء الافاضل عن صحة الحديث
الذي أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ولفطه:
" عن العباس بن عبد المظلب قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم
رسول الله !لخيو فمرت بهم سحابة فنظر إليها ، فقال : " ما تسمون هذه ؟ "
قالوا : السحاب ، قال : " والمزن ؟ " قالوا : والمزن ، قال : " والغنان ؟ "
قالوا : والعنان - قال أبو داود : ولم أتقن العنان جيدأ - قال : " هل تدرون
بعد ما بين السماء والارض ؟ " قالوا : لا ندري . قال : " بعد ما بينهما
إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك ، حتى
عد سبع سماوات ، ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل
ما يين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركلبهن
مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهن العرش ، بين اسفله وأعلاه
مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك " .
أ الجواب ا :
إن الحديث ضعيف الاسناد لا تقوم به حجة ، وإليك البيان :
تخريجه:
أخرج الحديث الامام أحمد في مسنده ( رقم .177 وأ 177) وأبو
داود (76/2 ') وعنه البيهقي في " الاسماء والصفات " (ص 399)
(1) s مجلة المسلمون " (6/ 693 _ 1M) .
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والترمذي 40/ 0 . 2 -2.6) وابن ماجة (83/1) وابن خزيمة في
! التوحيد " (ص! 68 -69) والحاكم في " المستدرك " (8/2 rV ) والحافظ
عثمان الدارمي في " النقض على بشر المريسي " (ص 90 - ا R) والبغوي في
تفسيره (466-4 `10 / A) من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن
غيمة عن العباس به.
وقال الترمذي :
إ هذا حديث حسن غريب"
وقال الحاكم:
إ صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي ! وليس كما قالوا ، وقد تناقض
.الذهبي -كما ياتي بيانه - :
علة الحديث:
وللحديث علتان : الاضطراب في إسناده ، وجهالة أحد رواته وهو
ابن عميرة ، فقال الحافظ ابن حجر في ترجمته من " تهذيب التهذيب 9 :
" وعنه سماك بن حرب ، وفيه عن سماك اختلاف ، قال ال!بخارى
لا يعلم له سماع من الأحنف ، وذكره ابن حبان في ! الثقا! ! ، وحسسن
الترمذي حديثه ( يعني هذا ) ، وقال أبو نعيم في " مهـعر!ة ال!مح!ابة 9 :
أدرك الجاهلية ، وكان قائد الأعشى لا تصح ل! صحبة ولا و،ي!ة ، وقال
مسلم في ! الوحدان ! : تفرد سماك بالرواية عنه ، !الال إبوا!م الحربي"
لا اعرفه لما.
أما العلة الأولى فقد بيضهـما لب!عفال!لماء تمليقا على الهخه!ذيب، فمقال :
! قال شريك مرة : صن ص!سماالة عن !بد ا!له الق عمهـارة " وهو ؤ!م، ،
وقيال أبو ثعيم . ع!ن إسرائيل عن سمال! عق عب! اله بق عميرة أو عضيزة
والأول أصح . وقال أمؤ أ! الؤب!يرطي : محن إسرأفيلى عن سنداك+ محن
عبد الله بت عميرة عق زوج دبرة متتلأ أ! ليهحب " .
VIA
وأما العلة الثانية فتتلخص بان عبد الله بن عميرة مجهول لايعرف ،
وقد صرح بهذا الحافظ الذهبي فقال في " كتاب العلو " (ص 109 الطبعة
الهندية ) :
" تفرد به سماك بن حرب عن عبد الله ، وعبد الله فيه جهالة " .
وكذا قال في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " .
ثم نسي الذهبي هذا كله فوافق الحاكم عل تصحيحه كما سبق،
فسبحان من لا ينسى !(1)
وأما تحسين الترمذي للحديث فمما لايعتمد عليه لاسيما بعد
ظهور علة الحديث ، ذلك لأن الترمذي معدود في !لة المتساهلين في
تصحيح الأحاديث كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم ، ولهذا قال
الذهبي في " الميزان " (ص 33) :
" لا يعتمد العلماء عل تصحيح الترمذي " .
قلت : وكذلك لا يعتمد المحققون من العلماء عل توثيق ابن حبان
لتساهله في ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة " لسان الميزان "
وزدته بيانا في ردي عل الشيخ عبد الله الحبشي (ص 18 -أ 2) وخلاصة
ذلك أنه يوثق المجهولين حتى الذين يعترف هو بانه لا يعرفهم فيقول مثلأ
في ترجمة سهل:
" يروي عن شدادبن الهاد ، روى عنه أبو يعقوب ، ولست
(1)
قلت : ليس ذلك نسيانأ من الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى - وذلك لأن الذهبي صنف كتابه
لامختصر مستدرك الحاكم ! في مبتدأ أمره ، فلذا وقع له فيه أغلاط وأوهام ، ثم إنه لم تغذ إليه
بالتنقيح والتهذيب ، ولو فعل ذلك لاختلف تقس الكتاب تماما ، '9 lei ميزان الاعتدال " فقد
صنفه في حال نضوجه العلمي ، وانتهى من تصنيفه سنة 724 هـ، ثم إنه بقي يراجعه ويهذته
مدة أربع سنوات ، فخرج كتابه محررأ ، معتمدأ عند المحدثين ، ولذا فالواجب الاعتماد في
حكم الذهبي على حديث ما على "الميزان " ونحوه مما تاخر تصنيفه ، وعدم معارضته بمثل
لا مختصر الحاكم ! . والله أعلم . (طالب).
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أعرفه ، ولا أدري من أبوه " ! !
وهذا موضوع هام يجب على كل مشتغل بعلم السنة وتراجم الرواة
أن يكون على بينة منه ، كي لا يخطيء بتصحيح ا لأحاديث الضعيفة اغترارأ
بتوثيق ابن حبان ، كما فعل أحد أفاضل العلماء في تعليقه على المسند،
والشيخ الحبشي في " التعقب الحثيث " وغيرهما.
وأما طلب السائل شرح هذا الحديث ، فلا داعي عندي للإجابة عنه
بعد أن بينا ضعفه ، بل أعتبر الاشتغال بشرحه مضيعة للوقت ، إذ كل
ما فيه من بيان المسافة بين كل سماء والتي فوقها ، وكذا البحر فوقها
والثمانية أوعال كل ذلك لم يرد فيه شيء صالح للاحتجاج به ؟ نعم هناك
أحاديث أخرى في تحديد المسافة المذكورة ، وهي مع ضعف أسانيدها
مختلفة متناقضة ، ولا داعي للتوفيق بينها كما فعل ابن خزيمة في "التوحيد"
والبيهقي في " الأسماء " إذ التوفيق فرع التصحيح ، وهو مفقود .
وأما قوله في آخر الحديث : " ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك " فحق
يجب الايمان به لثبوته في آيات كثيرة وأحاديث متواترة شهيرة ، وقد ساقها
وتكلم على أسانيدها الحافظ الذهبي في " كتاب العلو " فليراجعها من شاء
الوقوف عليها.
وبهذه المناسبة أرى لزاما علي أن أقول : إن الايمان بعلو الله
-تبارك وتعالى - على خلقه متفق عليه بين أئمة المسلمين قاطبة وفيهم الأئمة
الأربعة ، ومن ينكر ذلك من المتأخرين بحجة أن في ذلك تشبيها لله تعالى
أو إثبات مكان له غفلة منه عن الحقيقة المتفق عليها ، وهي أن صفات الله
تبارك كذاته من حيث جهلنا بحقيقة ذلك كلها ، فإذا كان لا يلزم من
إثبات الذات تشبيه ، فكذلك لا يلزم من إثبات الصفات تشبيه ومن غاير
بين الأمرين فقد كابر أو تناقض ، وللحافظ الخطيب كلمة نافعة جدأ في
هذا الصدد أرى من الضروري نشرها ، ولو طال بها الكلام إذا اتسع
لذلك صدر المجلة الزاهرة .
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ق ال الخطيب -رحمه الله تعالى - :
" أما الكلام في الصفات ، فإن ما روي منها في السنن الصحاح
مذهب السلف رضوان الله *عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي
الكيفية والتشبيه عنها ، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه،
وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه
والتكييف ، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ، ودين
الله بين الغالي فيه والمقصر عنه.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ،
ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله ، فإذا كان معلومأ أن إثبات رب العالمين عز
وجل إنما هو إثبات وجو د لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إنما هو
لبيان إثبات وجود c لا إثبات تحديد وتكييف.
فإذا قلنا : لله تعالى يد وسمع وبصر ، فإنما هي صفات أثبتها الله
تعالمط لنفسه ، ولا نقول : إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى السمع
والبصر العلم ، ولا نقول : إنها جوارح ، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع
والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل ، ونقول : إنما وجب إثباتها،
لأن التوقيف ورد جما ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى:
ا ليتمى ممثيهءثهتء!هو المنئميع ألبصحل! ! وقوله عز وجل : ( ولتم
يكن للأكل !فوا آحدم ! .
ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه
الأحاديث ، ولئسوا على من ضعف علمه بانهم يروون ما لا يليق بالتوحيد
ولا يصح في الدين ، ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل،
أجيبوا بان في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها،
وآيات متشابهات لايوقف على معناها إلا بردفا إلى المحكم ، ويجب
تصديق الكل والايمان بالجميع ، فكذلك أخبار الرسول !يم جارية هذا
المجرى ومنرلة على هذا التنزيل برد المتشابه منها إلى المحكم ويقبل الجميع.
W
فتنقسم الاخاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام :
القسم الاول : أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضة
نقلها فيجب قبولها، والايمان بها، مع حفظ القلب أن يسبق إليه
ما يقتضي تشبيه الله بخلقه ، ووصفه بما لا يليق من الجوارح والتغير
والحركات .
والقسم الثاني : أخبار ساقطة باسانيد واهية ، وألفاظ شهد أهل
العلم بالنقل على بطلانها ، فهذه لا يجوز الاشتغال بها والاعتماد عليها.
والقسم الثالث : أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها البعض
دون الكل ، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها ليلحق بأصحها أو يجعل في
حيز الفساد والبطول " .
قلت : وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه من هذا القسم،
وقد نظرنا فيه على ضوء قواعد الحديث فتبين أنه من الفساد والبطول ( 1).
محمد ناصر الدين
أبوعبد الرحمن
(1) إلى هنا انتهى ماوجدته من منثورات مقالات العلامة الألباني -رحمه الله تعالى - في
المجلات الدمشقية خاصة ، والا فقد اجتمع لدفي مقالات ومقابلات وفتاوى وحوارات
منثورة في جرائد ومجلات كثيرة ، كالأضالة ، والبيان ، والمجتمع ، والجامعة السلفية،
والمجاهد والتوحيد ، وغيرها ، عسى أنصلمجغ لي إتمامها ونثرها في قسم اخر غير هذا ،
ضمن هذه السلسلة من الكتب المسماة (المنتيبات من بدائع المجلات ) والله المسؤول أ ن
يجعل هذا العمل خالصأ لوجهه الكريم . !
وقد كنث عزمث على كتابة ترجمة موسعة للشيخ أجمع فيها شتات ماكتب عنه . واصذر
بها هذا الكتاب ، ثم عدلث عن ذلك -الان- وأدرجث ملحقأ ببعض ماكتب عن الشيخ
بأقلام تلامذته وعارفيه ،جزاهم الله خيرأ، وليس ما أدرجته هنا هو كل ماكتب عنه مما
اجتمع لدقي ، فقد كتب عنه الكثير ، والذي هنا كاف عن غيره ، والله الموفق (طالب) .
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القممم الرابح
مقالإت حول العلامة الألبافي
باقلام تلامذته وعارفيه
ويشتمل على:
من مناقب العلامة الألباني.
المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
نقاط يسيرة من سيرة عطرة .
ناصر الحديث ومجدد السنة.
الألباني رافع لواء التصفية والتربية.
شذرات من ترجة الألباني.
مع شيخنا ناصر السنة والدين.
مواقف وذكريات .
رحيل ريحانة الشام .
_ ذهاب العلم بذهاب العلماء .
- محدث الشام .
- المشهد الأخير من رحيل الألباني.
- وقفة أمام عام الحزن .
- ياعام عشرين
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ا- من مناقب العلامة الألباني ( 1)
بق!م 4 معى مب العباص
وأخيرأ ئوفي أستاذنا الامام العلأمة محمد ناصر الدين الألباني ، بعدما
أمضى نحو سنتين يعاني من المرض ؟ بل عدة أمراض وأسلم روحه إلى
بارئها ، وانتقل إلى جوار ربه الكريم الرحيم.
لقد ذاع اسم الشيني ، وانتشر ذكره بين طلبة العلم في مختلف
الأقطار والأمصار ، وؤجممع له القبول بين الناس ، وما ذلك ألا لصفات
اتصف بها وخصال اخئص بها ، مما جعله أحد العلماء الربانيين والمجددين
المصلحين في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس .
وحيث إني أحد تلامذته المقربين وقد لازمته منذ خمسة وأربعين عاما
فقد عرفت منه هذه الصفات بجلاء تام ، ولذلك كان يزداد حبي له
وتقديري وإجلالي يوما بعد يوم رغم الحملات الشديدة التي كان يشنها
عليه خصومه وشانئوه ، ورغم الاشاعات الكثيرة التي كان يذيعها مخالفوه
وحاسدوه .
والحديث عنه وعن صفاته طويل وشتق ، ولا تتسع له هذه المقالة،
فاكتفي بذكر بعضها راجيا الله -تعالى - أن ييسر لي كتابة كتاب في ذلك
أسرد فيه ذكرياتي عنه وتحليلأ لأخباره ؟ ليفيد من ذلك طلبة العلم
والناس ؟ فمن صفاته الجميلة الحميدة - رحمه الله تعالى -:
( 1 ) (مجلة البيان دا (4 4 1 / 4 4 1 ) .
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1 - إجلاجمه دته ! تبارك برتعالى - وق!مذه وجقه الكويم ف! !مله وهلمه؟
وقدى يفولط قائل ؟ إ! الإخلإ! سو من أسرار اله -تجالى - لا يطلع
محلاله إل! الله ؟ فكمف جمعرف ؟
وا!راب! ! إدط الأهر كما فلت ، ولكن الاخلا!بر له علامات
و!كاء وخوة ولمجربة ، أرأايمت أمو السامحة ؟ فقد اختص الله - تعالى - نفسه
بمحرفت!ا ، ولكنه جعل !ا علاهاهمتط وأشراطا، عكم المتامل والناظر
بقرب وقوعهـا الوشيك جدأ!
وهكذا ؟ فكان الشيني في سلوكه العام والخاص وابتعاده عن
المحرهات والمكروهات ، ومسارعته إلى الطاعات ، وصبره على البليات
مئالأ يحتذى ، واستصر على ذلك طول عمره ، لم تفتنه المناصب ، ولم يغره
المال ، ولم !ق!به الدنيا ، وليس لذلك تفسير عند العقلاء إلا في
الإخلاص والصدق مع النه وابتغاء وجهه.
كنا نرافقه قي أسفاره إلى بعض المدن السعودية ، وإلى الأردن في
سيارته للدعوة والتدريس وزيارة الإخوة ، فكان كلما احتاجت السيارة
لملئها من البنزين يبادر بدفع ثمنه ، ونحاول جهدنا أن نسبقه فما كان
يسمح لنا ؟ بل يعزم علينا ألا نفعل رغم حرصنا ، ويقول : دعوا
تكاليف السيارة على لتكون خالصة لله - تبارك وتعالى - وفي خدمة دينه.
2- جده ودأبه وصبر! على المطالعة والدراسة والتعليم والدعوة
والكتابة والتأليف:
فقد كان ينفق الساعات الطوال التي تنوف على العشر ساعات يوميا
في مطالعة الكتب والرسائل المطبوعة والمخطوطة في المكتبة الظاهرية
وغيرها ، ونسخ ما يحتاجه منها ، وكان يأتي إلى ظاهرية دمشق منذ أ ن
تفتح أبوابها ، ويستمر حتى نهاية الدوام المسائي ، وكان يطلب موظفوها
176
منه إذا حان والت انصرافهم ، وأراد أن يكمل بحثه أن يغلق أبوابها إذا
أواد الانصواف ، وكان كثوون من روادها يظنونه موظفأ من موظفيها
لطول مكثه فيها.
وقد بلغ الذروة في الصبر والتحملى حينما صام أربعين يوما
متواليات ليلأ ونهارأ عن كل شيء إلا الماء تطببا ، وطلبأ للشفاء من بعض
الأمراض التي كان يعاني منها ، بعد أن قرا كتابأ لاخد الأطباء يشرح فيه
ان كثرأ من الأمراضى ئشفى منها بالصوم ، فكان -رحمه الله تعالى-
يواظمب خلال هذه المدة عل عمله ودروسه وتاليفه ، ويمارس كل النشاط
الذي كان يقوم به في الأيام العادية ، بما في ذلك الأسفار وإلقاء الدروس
والمحاضرات ، وإن هذا - لعمر الله - قمة في مضاء العزيمة ، والصبر على
المكاره ، وعجيبة من عجائب الدهر.
3 - زهده وميله للبساطة وعدم التكلف:
وهذا خفق من أخلالتى النبوة ، فقد اثر الاخرة عل الأولى ، ولذلك
كان يقنع بالقليل من الرزق ، ويكتفي بالميسور من الطعام والمتاع ،
ولا يعتاد التنعم والرفاه ، كما زهد في المناصب ، وترفع عن التزلف
لأصحاب الجاه والغنى والسلطان ، بل كان عزيز النفس لا يطلب من أحد
شيئا ولو كانت به حاجة ، كما كان يؤثر الابتعاد عن المناسبات الرسمية
والأضواء ، ويؤثر البساطة والعيس مع كتبه وطلابه ودروسه ، ولا يتركها
إلا مكرها ، كما أنه تجنب الصحافة والاذاعة المسموعة والمرئية مع أنه
دعي للظهور فيها ، وذلك لما يرى فيها من التكلف والتصنع الذي يمجه
بفطرته ، ولما يوجد في كثير من وسائل الاعلام من تحريف وبتر للكلام
وتشويه ومخالفة للأمانة في النقل.
؟ - أمانته العلمية وإنصافه:
وهذه صفة عزيزة تقتضي من العالم الاعتراف بالخطا والتراجع عنه،
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والتخلي عن الهوى والغرض ، وهي أمور صعبة وشديدة عا! النف!س،
كما تقتضي منه إذا سئل عن مسالة لا يعرفها أن يعترف بعدم معرفته لها.
وكل ذلك من الأمور التي أمر بها الاسلام ، ويكفى فيها قوله - تعالى - :
( ؤلا تقف ما لتئمى لك بهء جمقض إنة ألممئقغ وآلبقرؤأتفؤأدكل أؤكبك تمن غته ضئو3!
1 ا ل! س ا ء : 6 3 ، .
كان أستاذنا إذا سئل عن بعض المسائل -وخاصة تلك التي تتعلق
بالفرائض والمواريث - لايجيب ، ويقول : لا أدري ، وليس لي فيها
دراسة ، كما كان يطلب ممن يطلع على خطا أو وهم في كتبه أن يبين له
ذلك ، ويدل عليه ، وقد ذكر بعضق هؤلاء في بعض كتبه ، وشكرهم على
صنيعهم ، وأخذ برأيهم ، وكان يعلن ترحيبه بذلك بشرط أن يكون المنتقد
مخلصا ويعرض ذلك بأدب الاسلام والخجة والبينة.
وكان دائم المطالعة والمراجعة للجديد من الكتب يستفيد منها،
ولذلك كان دائم التعديل والاضافة للطبعات الجديدة من كتبه ، ويعلن
ذلك في الدروس والكتب ، ولا تحمله العزة بالاثم والكبر على الاصرار
على الخطأ وكتمان الحق ، بل كان يتراجع عن خطئه بكل شهولة
وسماحة ، وترى ذلك -مثلأ- في مقدمة كتابه : "مختصر الشه ،ئل
المحمدية ، ومقدمة كتابه : " سلسلة الأحاديث الضعيفة " .
وبالاضافة إلى ذلك كان في حكمه على الأشخاص -قدماء
ومعاصرين ث يميل إلى الانصاف والعدل كما أمر الله - تعالمط - ويجنح إلى
التوسط والاعتدال ، فلأ يبالغ في الثناء ، كما لا يفرط في الذم ، وأكبر
مثال على ذلك رأيه في الكاتب الاسلامي الذي كثر فيه القيل والقال بين
المغالين فيه والجافين عنه ، أعني الأستاذ سيد قطب -رحمه الله تعالى -،
وله شريط قال رأيه فيه لإنصاف ودون تحامل أو حقد ، أو مجافاة
للحقيقة ، أو محاباة لأحد على حسابها.
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5 - سعة الصدر والسماحة وخاصة في المناظرة والمناقشة:
كان شيخنا -رحمه الله تعالى - نادرة زمانه في المناظرات العلمية
والمناقشات الفكرية ، فكان يبدأ نقاشه بتحرير موضع الخلاف بينه وبين
مناقشه ؟ لا! كثيرأ ممن يتناقشون يكون بينهم خلاف لعدم مراعاتهم بيان
ذلك أو لاختلافهم في المصطلحات ، فيضيع جهدهم سدى ، ويكتشفون
فيما بعد أنهم على وفاق ، ثم يطلب من محاوره الكلام وعرض رأيه مع
بيان الدليل والبرهان ، ويستمع بكل أدب وإصغاء وانتباه إلى حديثه ودون
أن يتدخل أو يقاطع ، وما أكثر من رأينا من المتناقشين يكثر المقاطعة
والتدخل ! ويكون فكره مهتما بالرد ، فيصرفه ذلك عن الانتباه والوعي
لكلام محاوره ، فيحدث الشجار والخصام ؟ فإذا انتهى محاوره من عرض
رأيه وبيان دليله ، أخذ الشيخ بتلخيص كلام محاوره ، ثم رد عليه نقطة
نقطة بكل وضوح وجلاء ، وإذا أورد الآخر شبهة جديدة ، أو جوابأ على
كلامه عاد فاستمع إليه ثم أجابه ، وهكذا ، وقد حضرت بعض
مناظراته ، فكان محاوره كثيرأ مايحيد عن الجواب حينما يجد الحجة
القوية ، فيعيده الشيخ إلى الموضوع والنقطة التي وصل الكلام إليها بكل
لطف وأدب .
وقد تعلمنا منه أدب الحوار ، وطريقة النقاش ، وإن كنت أعزف
أنني وغيري لم نبلغ معشار ماكان عليه من الهدوء والسماحة
والانضباط .
6 - نشاطه وحماسته في الدعوة ونشر العلم:
كانت الدعوة السلفية في بلاد الشام قبله ينقصها الفهم الواضح
الشامل السديد ، كما كانت تفتقد إلى الحيوية والنشاط والاندفاع اللائق
بها، فقد كان هناك بعض المشايخ والذعاة المؤمنين بعقيدة السلف
ومنهجهم في الجملة ، ولكن كان ينقصهم الوضوح والصراحة والجرأة ؟
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فكانوا يبثون الدعوة بين محبيهم وتلامذتهم في نطاق ضيق ومحدود وعلى
تخ!ف واستحياء ، كما كانوا غير متمكنين في علم الحديث ، فكانت
الدعوة محصورة بين القليل من طلاب العلم ، وفيها بعض الغبس.
ولما جاء أستاذنا الألباني جهر بها بين ظهراني الناس جميعا ، وأعلن
بكل قوة وجرأة ، ولم يخش في الله لومة لائم ، وتحفل في سبيل ذلك
أنواعأ من الايذاء والاستنكار والاشاعات الباطلة والحملات الظالمة،
والسعي للوثثاية به إلى الحكام ، وكثيرأ ما فنع من الفتوى والتدريس،
والاجتماعات ، واسئدعي للجهات الأمنية ، كما أنه قد سجن مدة طويلة
أكثر من مرة ، وأخرج من أكثر من بلد ، ومع ذلك فقد ظل ثابتا
كالطود ، لا يضعف ، ولا تلين له قناة ، ولا تنثني له عزيمة حتى لقي
ربه - تبارك وتعالم! - .
كان يجول في المدن والبلدان داعيا إلى منهج السلف واتباع الدليل،
يجادل ويناظر ، ويكتب ويدزس ، دون خور أو ضعف ، ودون كلل أ و
ملل.
وبمثل ذلك تنتصر الدعوات وتنتشر ؟ وهكذا فقد انتشر ماكان
يحمله من الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة وإيثار الدليل ، ومحاربة الباع
والمحدثات ، ونشر الأحاديث الصحيحة ، ومحاربة الأحاديث الضعيفة
والموضوعة ، وتقريب السنة إلى الأمة ، كما انتشر تلاميذه ومحبوه في كل
مكان ، وصارت الدعوة إلى منهج السلف حديث الناس ، وموضع
اهتمامهم ودراستهم.
هذه جوانب قليلة من صفابت الشيخ الجليل ، وهي غيض من
فيض : ( د لك فضل آلئه لؤ-يو من لمجمثآء وآلته* ذو آ لفضلي آتعظيو ! أ الجمعة : 4 )
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رحم الله أستاذنا الالباني وإخوانه الذين سبقوه ، وخاصة سماحة
الامام العلأمة صديقه الوفي المخلص الحميم عبد العزيز بن عبد الله بن
باز ، وأسكنهم جميعا فسيح جناته ، وخلفنا من بعده على خير ، وآجرنا
في مصابنا ، وعوض المسلمين عما فقدوه خير العوض ، إنه أكرم
مسؤول .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، والحمد دئه رب العالمين.
كلأ*-ك!م
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2+ المحدث الكبير الشخ
محمد ناصر الدين الألباني (1)
بتكل أدكلتور م!مة بى سي المتا3
توفي العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بعد
عصر يوم السبت الواقع في 22 جمادى الآخرة سنة 1420 هـالموافق د 2
من أكتوبر سنة 1999 م في عمان ، فهز نبا وفاته الأوساط العلمية
الاسلامية ،وحزن طلبة العلم عامة وطلبة علم الحديث خاصة لهذا المصاب
الجلل ، ذلك لانه -رحمه الله وغفر له - أعظم محذث في هذا العصر.
لقد وقف حياته على خدمة السنة المطهرة تعليما وتاليفا وتخريجا
وتحقيقا ، وكان يدرس لك يوم دراسة الطالب المجد الذي سيدخل
الامتحان في اليوم الآتي . . أجل ، لقد كان يعمل بدأب مستمر ، وجد
لا يعرف الكلل ، ولم يكن يجد الملل إلى نفسه سبيلأ ، بل كان يجد راحته
الكبرى في الدراسة والمطالعة والكتابة ، وكان يستفيد من وقته أعظم
الاستفادة ، فلا تراه إلا قارئا أو كاتبا أو محدثأ أو مناقشا ، هذه الدراسة
الممتدة نحوأ من ستين سنة ، كانت موصولة بذكاء ممتاز وذاكرة جيدة ،
وشخصية قوية ، وكان من ثمرة ذلك أن أضحى -كما قلنا - أكبر محذث
في عصره .
شهد له بذلك العلماء المنصفون ، فقد سمعت العلامة الشيخ
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله - يقول فيه : "لا أعلم تحت قبة
الفلك أعلم بحديث رسول الله لمجيم من الشيخ ناصنر" .
(1) !مجلة الدعوة ، (27/1715) .
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ولد الفقيد في مدينة " أشقودرة " سنة 1 rrr هـ(1914 م) وكانت
هذه المدينة عاصمة ألبانيا . . ولد من أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها
الطابع العلمي . . وكان والده فقي! حنفيا من أهل العلم ، ولما رأى أ ن
الفساد الفكري والانسياق وراء الغرب بدأ يغزو بلده بتشجيع الحكومة،
قرر الهجرة إلى بلاد الشام ، فرارأ بدينه ، وحفاظا على عقيدة أولاده
وأخلاقهم.
درج الفتى وهو دون التاسعة في مدينة دمشق ، وهو لا يعرف كلمة
عربية ، وسحنته سحنة غريبة عن أهل البلد ، وكان من أسرة مهاجرة
غريبة فقيرة ، ولم تتح له ظروفه الخاصة أن يتابع دراسته ، وأراد له أبوه
أن يكون فقيها حنفيا ويدرس بعد أن ينتهي من عمله الذي يكسب منه
ما يسد نفقات العيش.
فاشتغل في أول أمره نجارأ ، ثم اختار له أبوه أن يعمل ساعاتيا،
ولكن ذاك الفتى الذكي الطموح لم يقنع بما اختار له أبوه ، بل شرع يقرأ
ويدرس في الأوقات التي يستطيع انتزاعها من عمله وراحته.
وجذبه علم الحديث ، فبدأ يشتغل بدراسة كتب التخريج وكتب
الأحاديث الشائعة ، فاستفاد من تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الاحياء
الذي سماه مؤلفه " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في
كتاب إحياء علوم الدين من الأحاديث والآثار " . وكذلك كتاب
"الموضوعات الكبرى " لملأ علي القاري وغيرهما ومازال يواصل دراساته
حتى وجد في نفسه القدرة على التأليف ، فبدأ يؤلف الرسائل الصغيرة ،
واستمر في البحث والتنقيب في كتب الحديث المطبوعة والمخطوطة ، وأتيح
له أن يتعاون مع دار نشر احتضنت مؤلفاته ، وطبعتها ونشرتها في
الآفاق .
فعرف الناس فضله ، وانتفعوا من علمه ، وطبق ذكره كل بلاد
المسلمين ، وليس من شك في أن أثره على طلاب العلم في عصره كان
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كبيرأ ، وكان الرائد في مجال البحث عن صحة الحديث في هذا العصر،
واتجه إلى الاخذ بالحديث الصحيح والحسن ، والاستغناء بهما عن الحديث
الضعيف فضلأ عن الموضوع ، لقد كان طلبة العلم يدرسون علم المصطلح
في كتب النووي وابن كثير وابن الصلاح والسخاوي وابن حجر وغيرهم،
ولكنهم كانوا يتوقفون عند حفظ القواعد ، أما أن يعمد واحد منهم على
الحكم على الحديث ، فهذا أمر لم يكن يدور لهم ببال .
إن خطته هذه واستحسان الناس لها ، جعل كثيرأ ممن درس على
المشايخ ينهجون هذا المنهج ، ويدعون ما كان عليه أشياخهم.
ثم ظهر في كل قظر من يسير على طريقة الالباني ، وكان بعضهم
أهلأ لسلوك هذا الطريق ، وكثير منهم لم يكن كذلك ، بل تسرع وتعجل
قبل أن يستكمل الالة (1).
وقد ضاق الشيخ الالباني -رحمه الله - بهؤلاء الاخيرين ، وكان
يشكو منهم مر الشكوى ، وقد رد على بعضهم في بعض كتاباته.
ومهما يكن من أمر فإن إساءة بعض طلبة العلم استخدام المنهج
الصحيح لاتدخل الضيم على المنهج ، بل يكون النقد موجهأ لهؤلاء
المسيئين.
وسنرى في عرض أحداث حياته فضله في هذه الريادة وصبره على
ما لاقاه في سبيل ذلك.
لقد دفع الحسد والقصور والجهل كثيرأ من الذين يتزيون بزي
العلماء إلى محاربته والتشكيك بعلمه وفضله ، ولكن الزبد يذهب جفاء ،
والنافع يفرض نفسه على الناس .
(1) ولاضير في أن يعمل كل عالم بما في وصعه ، إلا أن المشكلة أن كثيرآ مايتكبر الصغير على
الكبير ، وش!تفيد من علمه وشيء إليه ، نعم ف!ن بعض هؤلاء الصغارسرقوا كثيرآ من جهد
شيخنا ثم جرحوه بكبريائهم وتطاولهم عليه . (علوس) .
!ا 18
والحق أن الشيخ الألباني - رحمه الله - كان يتصف بحدة (1) شديدة ،
كان يواجه بها المخالفين له من علماء قدماء ومحدثين ، ولاشك في أن هذه
الحدة زادت من خصومه.
ولكن هذه الحدة لم تكن وقفا على الش!يخ ، بل كنت تلسمسها في اكثر
العلماء الذين يقل اختلاطهم بالناس ، ويعيشون بين الكت والمثل
العليا ، فإذا رأوا من الناس ما لايعجب!هم انفعلت نفوسهم بال!غ!ض!
الشديد ، وقالوا الانحراف بشدة وح!دة .
لقد كان منمهج الشيخ الألبانج! رحمه الله العمل بحد! يث ر!ول الله!
الصحيح والحسن الذى عمل به بعض الأئمة ولو خالف أئممة اخوين.
وهذا هنهج جديد على ا!نال!، وله فيه -دون ش!عل!ش!- فض!لم،
الىيادة ، ولغي في سبيل ذلك ما !قي ، ولكنه ه!ى في طويفه لا يب!الي
يالهجصة الشرسة التى كيالط يفا!ل!ة بها المتع!عوق المذهبممبرفي ، وال!عو!وبط
المخرالون ، وا!طماني!ولئا!
ول!كن كمالط هئ!ال! النمة هن ال!سصاء ال!سنفج! الدخ!شقيين المذيق كبرونه
قي السن ، وه!م على طريفه ا!مشلف! ، كاننبىا !ثبهمنرفه ويج!رنه عك الفباف!
ع!، مو!غه ، وف!ثهغ أطثفياكهنا أبعلامة ألفحيخ ئحنف! به! ال!بيطمار ، والشيبئ
ضب!د الف!تاح الافام ،" وإالمفعجضى حامدلا الققتي ، وأنحئع!خ! توفيق البزر؟ تءر!م
أثه- .
وكمافهـت الل!ثغج!ع الألباشب ذر!س! ليمفبفما !ه دهطنتق ،/ ثتم كحل "أ2شتاذ!أ
لمادة أ-الديث في ألجامعة أفييثلافية، لمحلالت سمغوات ، وكأ تركس أثرأ ظيبا
11)
كاننش خدته ئتق! غت!ص الإلحك ا/لئثرفي * وليؤنتة ا؟لوا إشحأ قئمق إطار الخد- ال!ئنركي ! ولكن
صندة انحرأت الناش عق الأستقا"خة! ءال! ذوقي ا الاسئغامة6 فتثشددون لريهتم ، وبخندثنم؟ حك، غند
ميلى المائلين وميؤمحلأتهملأ، فطق قاثت عليه ا! وظبز وعمانك وا؟شتكبر واستثالأن ب!شياطين
ا:لجن وألانن! بخيحمارتء المممسلث بالحق راتبتيلأ كل حالمحه! ئكيف لا يدفغ طزتلأ الخق إلى زيادة
التدشك با!ق ؤلو سفاه غيىه متشددآ . (علوش 2 .
محمودأ ، ولما رجع إلى الشام تفرغ للتاليف والدراسة ، وكان مع ذلك
يقوم برحلات إلى المحافظات السورية ، يلقي في كل منها دروسا ينشر فيها
عقيدة السلف الصافي ، ويقرر فيها الحكم الشرعي في العبادات ،
والمعاملات على ضوء السنة ، ثم كانت هجرته إلى عمان وكان له نشاط
علمي وتاليفي ودعوي ، وقد ترك من المؤلفات عددأ كبيرأ يجاوز المائة،
رحمه الله رحمة واسعة ، وغفر لنا وله.
!-كلا!-
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3+ نقاط يسيرة من سيرة عطرة للشعخ الألباني
ص الحديث النبوي الشريف (1)
بقدم 4 زميرأث!يش
اكثر من ستين سنة أمضاها بجد واجتهاد شيخنا محمد ناصر الدين
الالباني ، مع السنة المطهرة وحديث رسول الله ع!يو باحثا في المتون ،
ومخرجا الفروع على الاصول ، ومحددأ الرواة الصادقين ، ومفرقا بين
الساهين والمدلسين ، ومقارنا الروايات المتعددة وجامعا ما تفرق منها حتى
غدت تحقيقاته المرجع الاول في عصرنا لكل مطلع وباحث ودارس .
. بدأ من مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله - عندما
اطلع فيها على أن الاخاديث حتى تقبل ويعمل بها وتصلح للوعظ
والإرشاد ، يجب أن تكون نسبتها صحيحة واصلة للنبي !شيم بالسند
المتصل . . . بعيدة عن العلل والشذوذ .
ومنذ ذلك اليوم حتى ساعة وفاته لم يقف ساعة عن العمل الذي
اختص به من تصحيح وتصنيف كل حديث يمر به ، وما أجله أو توقف
عنده ، كان يعود إليه مرات ومرات ، وكان من نتيجة ذلك هذا الكم
الهائل من صحاح الأحاديث ، وضعافها ، وتنقية السنة من كل دخيل،
أو مكذوب .
. والحق يقال : إن الشيخ ناصر الدين كان أبرز علماء الدعوة إلى
السلفية في كل معانيها ببلاد الشام ، وبعد أن انتشرت كتبه بالطباعة،
وتلاميذه في الاوساط العلمية ، أصبح المرجع الاول لكثير من المسلمين،
(1) "مجلة الفرقان " (115/ 19) .
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وكل طلاب العلم والمتعبدين . . . وبجهده وإخوانه وعدد من أهل العلم
انتشرت السلفية في أوساط أكثر وأوسع حتى غدت سمة العصر ، ودخلها
وعمل معها العدد الكبير من دعاة الاسلام ، حتى لم نعد نسمع خطبة
جمعة إلا ويحاول الخطيب إحالة الاخاديث فيها إلى مصدر موثق . . . وهذا
الامر لم يكن معروفا من قبل مطلقا منذ عصور .
. وأصبح لنسلفيين وجود في المجتمع ، وحضور في لقاءات
العلماء ، ودخول في الانتخابات العامة ، والمشاركة في المظاهرات
والاحتجاجات (01 ، وفي التدريس الرسمي في المعاهد والكليات ، وفي كل
يوم توجد شهادات للماجستير ، أو الدكتوراه في فروع الحديث النبوي ،
وأما الكتب المؤلفة في ذلك فلا سبيل لحصرها ، وأغلبها اعتمد في تخريجه
على الشيخ الالباني ، وحتى في الاعداد للجهاد في فلسطين ، وقد أعذ
الشيخ ناصر نفسه لمقاومة الاستيطان الصهيوني ، وكاد أن يصل إلى
فلسطين لولا المنع الحكومي للمجاهدين.
. واستمر مجدأ مجتهدأ في !مله الذي أمضاه في المكتبة الظاهرية
بدمشق ، والمكتب الاسلامي ، ثم في داره بعمان على نفس الوتيرة ،
وبارك الله في عمله طوال حياته التي قاربت التسعين عاما.
وإننا نحتسبه عندك يا الله ، وأنت أرحم الراحمين.
!!!
(1) قلت : ليس من منهج السلف المثاركة في مثل هذ. الأنشطة إلا عند الفرورة التي يقدرها
اهل العلم الراسخون . (العبا!ي) .
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4+ ناصر الحديث وهجدد السنة الألباني
عايفى وحيد العصر ، وأصبح فقيد العصر(1)
بق!م 4 عكل قئاة
إن من رحمة الله -تعالمط - بهذه الامة أن يجدد لها أمر دينها ، فقد
قال كلب!4 " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها
دينها " صحيح الجامع والصحيحة 599 .
قال الشيخ الالباني في الصحيحة 148/21) :
فائدة : أشار الامام أحمد إلى صحة الحديث ، فقد ذكر الذهبي في
9 سير الأعلام " 46/11) أنقلأ عن الامام أحمد رأي ):كل مائة سنة من
يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله الكذب ، قال : فنظرنا فاذا في رأس
المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المائتين الشافعي.
قلت : وقد عاش الالباني نحو تسعين سنة ، قضى منها نحو سبعين
سنة يعلم الناس السنن وينفي عن رسول الله الكذب ، وكتبه تشهد بذلك.
! وأخرج الذهبي في الير 47/151) عن الامام أحمد قوله:
أ ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة ) .
قلت : وهذا يصدق في الألباني فما من أحد في العصر الحاضر فمن
جاء بعده وله اشتغال في علم الحديث أو الثقة فيه إلا وللألباني في عنقه
منة ، اعترف بذلك من اعترف وجحد من جحد.
(1) (مجلة الشقائق ! (26/ 22 -23) .
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!وقال إبراهيم الحربي : سالت أبا عبد الله " يعني أحمد بن حنبل"
عن الشافعي فقال : " حديث صحيح ، ورأي صحيح " وهذا ما نقوله في
الألباني بعد مصاحبة نحو ربع قرن ، سمعنا منه وحضرنا مجالسه مع غيره
من العلماء وجالسنا غيره على انفراد ، وصحبناه في سفره وترحاله وفي
بيته وبيوتنا فما رأينا - والحمد لله - إلا خيرأ ، ولا عصمة لغير الائبياء .
!وقال إسحاق بن راهويه : " ما تكلم أحد بالرأي - وذكر جماعة
من أئمة الاجتهاد- إلا والشافعي أكثر اتباعا منه ، وأقل خطا منه،
والشافعي إمام " .
قلت : وبالله التوفيق ، وهذا يصدق في الالباني ومعاصريه،
ولا يعرف الفضل لاهله إلا ذووه ، وكتب الالباني وكتبهم شاهدة بذلك
ومن تتبع عرف .
! قال الإمام الذهبي : " وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في
ثبوت الاحتجاج بالامام الشافعي ، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل
بحاله ، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاعص شانه وعلو قدره
وتلك سنة الله في عباده : ( تأتها آلذين ةاقنوأ ،ليهونوأ تمتديهط ةادؤأ موشى !تزآة
آدته يضا قا لوأ ؤتم ! عند الت! وجيها* تآتها آ لديق ت اقنؤا آتقؤا آدئة ؤقولؤا ق!لا سمديدا!
ا ا لاحزاب : 9 6 - 0 7 ) .
قلت : وهذا يصدق في الالباني أيضا فما يطعن فيه إلا شاني ء مبغض
لأهل السنة والاثر ، أو حاسد حاقد ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد.
!وقالى الربيع بن سليمان : وكان الشافعي - والله - لسانه أكبر من
كتبه لو رأيتموه لقلتم : إن هذه ليمست كتبه ، "السير" : (10/ 4 V) .
قلت : ومن رأى الالباني في مجالسه وهو يناظر العلماء ويناظرونه
علم أن في صدره علما لم يسطر في الكتب؟
!وذكر الذهبي في السير : (.47/1) . قال حرملة : سمعت
الشافعي يقول : " سميت ببغداد ناصر الحديث " .
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قلت : لقد أفنى الألباني عمره في نصرة الحديث ليقرب السنة بين
يدي الأمة ، حتى وهو على فراش الموت كان إذا صحا لحظات يضن بها
أن تضيع في غير نصرة السنة والذب عنها ، فيقول : ناولوني الجرح
الأول ، أعطوني الجرح الثاني " يعني كتاب الجرح والتعديل " هكذا كان
يغالب المرض وينصر السنة ، والله ما أبصرت عيناي فيما أعلم أحدأ
أحرص على السنة ، وأشد انتصارأ لها ، وأتبع لها من الالباني.
لقد انقلبت به السيارة ما بين جدة والمدينة المنورة وهرع الناس وهم
يقولون : يا ستار ، يا ستار ، فيقول لهم ناصر الحديث وهو تحت السيارة
المنقلبة : " قولوا يا ستير ، ولا تقولوا يا ستار ، فليس من أسمائه تعالم!
الستار " وفي الحديث : " إن الله حي ستير يحب الستر " أرأيتم من ينصر
السنة والحديث في مثل هذا الموطن في عصرنا هذا .؟ اللهم لاإلا
ماسمعنا عن عمر بن الخطاب ، وأحمدبن حنبل ، وغيرهما ، من سلف
هذه الأمة.
وإذا كان الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن
وغيرهم من أعلام السنة ونجوم الهدى قد ولدوا وعاشوا في عصر السلف
الصالح وعصر تدوين الحديث وازدهاره في عصر أتباع التابعين ، وراية
الاسلام خفاقة ، وبغدا د حاضرة الاسلام وأهله تعج بالعلماء ، وكذلك
بقية أمصار الاسلام ، وخلفاء المسلمين لهم دولتهم ، ويخشى بأسهم
ملوك دول الكفر كلها ، إذا عاش أولئك الأعلام في ذلك العصر
الذهبي ، فإن وحيد العصر الألباني لم يتوفر له شيء من ذلك ، بل عاش!
في عصر يوصف فيه من يشتغلون بالفقه ، وعلم الحديث بصفة المفاليس،
بهذه العبارة كان والده -رحمهما الله تعالى - يواجهه حينما يراه منكبا على
كتب الرجال وكتب الحديث مقبلأ عليها إقبال الصائغ على ذهبه أو إقبال
الصيرفي على دراهمه يقلبها ، يبين الزيف من الصحيح ، في عصر كثر فيه
الكذب ، وأقبل الناس على الدنيا وكنوزها ، ولكن الشيخ زهد في الدنيا
(q أ
وها فيها واقبل عل كنوز من نوع آخر ، فكنانمف جمن!وز! -واثة - أكظم
دأنفع للغاي هن ه!حادن الذهب والفضة ومن اللبزلو والمر!ان ، إنهما كن!ز
السشة وففائسها ، لفد مق اللة على الأمة بهذا الهـفذ فنصر ابسمفة وئفيض عنلا
غبار ال!رودق ، وأ خرج!أ لآلم؟ء تنو لل!يبرلى ، ؤس!ربأ !لتر أ/ ، وجارلمح!بط بها
بد!ا ، ووز جمها !ن الأهية خهـوأ ، ودرأ بالها !ث!ررأ وذ3!ب عت!ا م!ا ليبم! منها ،/
و!اد ع!نا !اه!ا العدضيم والمو!وصم فارسكئ لهلحمنة أ!لام!ا ، ووعلمأ للنأص
أك!شا" " وهاؤ !س!سيصها هق ثع!ي!ا ، ومفولمفا" قق لمنلي!د!ا ، وشأذها
من ع!وظها ، ومنكؤها هن مقبولها ! !غاد بها3 أرر !م ألثعملف! أبضنالخ
خير ال!فرون وخارلمحبمد بها المووليق ،1 والمشبفين ، والمفلديق أطفك.ينص،
والمستبد! الظ!آلم!ين 8 والجلممانيين إل! قصق ، وألمبتدعين ألهدا"فيهت ، فهو
!نتي ؤولم ، يبنيئ العثمنق ، !يهدنم أنئا! ، ر!ع، أنمدشة" فوق!قته ؟/ وأعلى/
خمأئها ف!اكفعت!، شكأته ، نجبذ وون كجافت ثكالبتف فيفا ا"لأكغ على ألاشثلام
وأطل! ، وت!أعست! تيفما أن!دنم. قلا تا 2!ر !لا هعين إلا ري! أبعألميهى ، محألم!،
أفياليمافيالأ نب!نتة" فغاس بها ، !أ 7 رادلأ أل!! ئك!لط بل!نعنة !هام فدثكة هيبه!! ابخ!ععنه،
ولم !دم ظبهما قولهء أخد جماتجأ قفئ بخأبقلا، قبغ ينئقدنم نجلهإ أخب! تجانمنإبز مق،
يهابئلا ،/ فلوفي ا!ثم!ن! خا كوفغالأ الإبباي ، وال!لأ أفينباني طا كوفتأ أفثشه! في
ليثدن فق الئنص! * !و! خمعؤطنا يها2 * !زكثظ !ت وخ! أف الأنبه!!،ت ،ء نق!.
تجان بنهبن!أ !ا ،1 بخقدء بهانج! !ق أبخف!الاوو؟ أنج!-يها عأكمار إءلي!نم* ألافأج/ الأيخلين
كبلتح أ! بخن ألمجمازذ لمالا فين! دة : !ي هذهء الأحابيك! أال!نو! ! أ" ثا-له : ،
!/ يديم!مر بها أ!مابخذة ، وقن أبخ!ابذ، ثفيطول! " .
*ظ!" آ!" أ!زفي -في!ه ا.لتة ت :لا نا لم يمبهن لأخد أف! قيحول! قي
اقفوأتجه ما اليثحن مغه أخذ أقؤأم) يؤيدجون في خ!يخ! زلنئو!با الله ! " ويضعنزن
كال!- هالمص يك!،" فأن!ثعأ ألظ محلمأء يذبوبة عق الن!، ف!يؤضتح!لط
أثضخيجى " ؤيقضخوية ألقبيخ ، وماا يمختي 2 أنئه منهئم! !شرأ مق أفيغضا؟ز كير
ألأ ط!ا اف!رلت فلى في ه!ا الزمان فصار أعز هق غنفاء مخود!:
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وقد كانوا إذا عدوا قليلأ فقد صاروا أعز من القليل
فاذا كان طذا في عهد ابن الجوزي فكيف في عهدنا ؟ ؟
فانظر -ر 3 فك الله - كم من المحدثين نصب نفسه لبيان الضعيف
والموضوع وكان ليحق جهبذأ ، ولا تحسبن أن الجهبذ لا يخطيء ، فلا يسلم
من الخطا أحد إلا الائبياء الذين يتنزل عليهم الوحي -عليهم الصلاة
والسلام - .
كم عدد الجهابذة بعد ابن الجوزي ؟؟ إنهم قليلون جدأ بالنسبة
للمشتغلين بالعلم أ فضلأ عن الامة كلها! كم أخرجت الامة أمثال
ابن تيمية ، وابن القيم ، والذهبي ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني،
والعراقي وأمثال امؤلاء ؟ ؟
وفي الاضهـالأخيرة أقفرت الارض حتى أصبح بعض من يشتغل
بالحديث كحاطب ليل ، فضلأ عن زيغ في العقيدة وتأويل في الصفات ،
وتقليد في الفقه ، وتصوف في السلوك يسوع كل بدعة ؟ ولكن الله الحكيم
الخبير الرؤوف الرحيم الذي يحيي الارض بعد موتها بوابل صيب ، كذلك
يحيي القلوب والت فوس بسنة خاتم الائبياء والمرسلين ، فيهيء للسنة ، من
شاء من الجهابذة يذبون عنها ويرفعون شأنها ، ولا شك أن الالباني - رحمه
الله - جهبذ هذا العصر بلا منازع ، ( دلل! فضحل آدته يؤيه من لمحثصاء وأدته ذ و
آلفضلى آتحظيو ! أ الحديد : 1 2 ، .
لقد استح! الالباني بحق أن يسمى ناصر الحديث ، ومن عجب أ ن
اسمه الذي يدعوه به الناس " ناصر الدين " ورحم الله القائل الذي ذ ب
بعض الشيء عن الشيخ الالباني فقال :
فما عسى أن ياتول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين
وغفر الله إن أخطا في حق الشيخ الالباني ، ولق يضر الالباني كلام
شانئيه ومبغضيه وحاسديه:
كناطح صخرة يومأ ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
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ورحم الله أبا تمام إذ قال :
وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيمث غرف العود
فهل ضر آدم حسد إبليس ؟! وهل ضر نوحا أذى قومه ؟؟ وهل
ضر إبراهيم نار الآخرين ؟؟! وهل ضر موسى ما قالوا عنه ؟؟ وهل
ضر عيسى افتراء المفترين وغلو المغالين ؟؟ وهل ضر محمدأ ع!ي! شنآن
الشانئين ، لقد نصر الله أنبياءه ورسله (أجمعين) : ( تحتمب آدته لأعلف
آئآ وزسئلى إلنئ آدئه قيىئ عنىليز ! أ المجادلة : 1 2 1 .
إن أصحاب السنن يدعون إلى تحكيم الكتاب ، فالسنة تفصيل
للكتاب ولذلك يعاديها أهل الأهواء .
فأهل الأهواء متهوكون ( ان يتحعون ،لأ الظن ل!ق هتم الأ يخرص!ون!
وأهل السنة والحديث هم الهداة المهتدون وهم مصابيح الدجى يدعون إلى
سنة المصطفى التي تلقتها الأمة بالقبول فهم عل يقين من ربهم ، وأهل
الأهواء حيارى يخبطون خبط عشواء يمينا ويسارأ ، ومهما يكن من أمر
فإن محمد ناصر الدين بن نوح الالباني قد اقترن اسمه باسماء أعظم أعلام
السنة وعلمائها وناصريها وفقهائها ، كمالك والشافعي وأحمد والبخاري
ومسلم وأصحاب السنن والدارمي والدارقطني ، كما اقترن اسمه بكل
مجددي السنة عبر العصور كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن
حجر والعراقي ، ولا Jai عل ذلك من النظر في مؤلفات الشيخ الألباني
وتحقيقاته التي ملأت الدنيا وما خفف من مخطوطات .
وإذا كان رسول الله لمجيو قال للأعرابي الذي ساله : " متى
الساعة ؟؟ . فقال له رسول الله لمجيو : " ما اعددت لها لما . قال : حب الله
ورسوله . قال : " أنت مع من أحببت دا . متفق عليه.
فكيف بمن أحب رسول الله !شي! ونصر سنته وذب عنها وكيف بمن
أحب أصحاب رسوله وأخرج أقوالهم إلى الناس ؟؟ .
4 q (
لقد كان الشيخ الالباني فذأ في كل شيء في التخريج والتحقيق
والاتباع والمناظرة أني نصرة السنة والذب عنها.
! أخرج ال؟هبي في السير : (. 49/1) : وقال ابن عبد الحكم:
ما رأيت الشافعي يناظر أحدأ إلا رحمته ، ولو رأيت الشافعي يناظرك
لظننت أنه سبع ياثنلك ، وهو الذي علم الناس الحجج.
وروي عن هارون بن سعيد الايلي قال : لو أن الشافعي ناظر على
أن هذا العمود الحجر خشب تغقست لاقتداره على المناظرة .
قلت : هكدا كان الالباني -والله-، مارأت عيناي مناظرأ مثله
-ومعاذ الله - أن يناظر على باطل ؟؟ والله لقد رحمت الكثيرين وهو
يناظرهم ولقد أشةقت كثيرأ وأنا أناظره ، وكنت أتفق مع أخينا محمد عيد
العباسي على بعض المسائل ، نرتب كيف نبحث مع الشيخ فيما كنا نخالفه
فيه ، فما هي إلا لحظات حتى يقوض لنا ما بنينا ، فنصير إلى قوله،
ونرى الحق معه ، ومعاذ الله أن نقلد تقليدأ أعمى ، إنما هو الاتباع على
بصيرة .
لقد كان اكميخ -رحمه الله - يقتحم خصمه في المناظرة ولا يستطيع
أحد أن يقتحمه لهيبته وسعة علمه وتبحره في معرفة السنن والآثار
وماصح مما لم يصح . بالاضافة إلى حصافة فكر وثاقب نظر ورجاحة
عقل ، وثبات قلبط ، وقد كثر أعداؤه بسبب غلبته في المناظرة ولا يتسع
المقام لبسط شيء من ذلك الآن ، ولقد تعامى كثيرون من أهل العلم عن
فضل الالباني لغلبته في المناظرة ، وزعم بعضهم أنه ذو حدة وقسوة
وطنطنوا بذلك وأأجلبوا ، ولكن لو سلمنا لهم جدلأ بما يقولون فهل
ينصفون الالباني ؟؟ ولو عددنا معهم سيئات الالباني حسب زعمهم ؟؟
فهل يستغفرون ويسترون سيئته وينشرون حسنته ؟؟ فإذا كان رسول الله ع!ير
أوصى معاذأ -رفيئي الله عنه - حينما بعثه إلى اليمن " اتق الله حيثما كنت
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " . فهل اتقى الله
195
هؤلاء في الاكباني ، وهل أتبعوا السيئة الحسنة وهل خالقوا الاكباني وأحبابه
بالخلق الحسن ؟ ؟
وإذا كان الميزان عند الله - تعالى - : ( ا!آلخممشق يذهق آلمئمئالق!
ثم قال معقبا : ( دلك يهرى للذيهرجمت ! يريد منا أن ننهج هذا المنهج في
معاملة الناس ، ولكن الكثيرين ميزانهم مع الشيخ الاكباني خاصة : إ ن
السيئات يذهبن الحسنات ، ومن قرأ كتب خصومه عرف هذه الحقيقة
المرة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ونعوذ بالله من شر من رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة أذاعها،
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلأ للذين آمنوا .
! وفي السير : (.41/1) : قال الشافعي -رحمه الله - : " بئس
الزاد إلى المعاد العدوان على العباد " .
قال يونس الصدفي : قال لي الشافعي : ليس إلى السلامة من الناس
سبيل ، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه.
بهذا كان يعمل الالباني -رحمه الله - فلا يهتم بمن مدحه ولا بمن
قدحه ، وإن همه مرضاة الله - تعالى - وما كان يرد إلا من أجل إثبات حق
أو إبطال باطل ، فلا تهمه نفسه وإنما يقسو إذا قسا من أجل إيضاح الحق
حيث يعتقد أنه يجب ذلك.
كلأ!!-
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5 - الألباني رافح لواء التصفية والتربية إ(1)
بقدم 4 معى منوت نور اديغ
منيت الامة الاسلامية بفقد عالم من علمائها أظهر في الناس علم
الحديث والفقه فيه . . وعى النة ، وقمع البدعة ، وأفنى حياته في
مشروعاته العلمية من تقريب النة النبوية ، واعتنى بمنهج رفع لواءه
باسم التصفية والتربية ، ألا وهو الشيخ العالم العلم ، محدث العصر
وفقيهه ، داعية النة وناصرها ، وقامع البدعة وداحضها وحازمها:
الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح بن ادم نجاتي الالباني.
ولد في أشقودرة بشمال ألبانيا سنة 1333 هـالموافق سنة 1914 م
ومات - رحمه الله تعالى - في عمان عاصمة الاردن سنة 1425 هـبعد عصر
السبت الثاني والعشرين من جمادى الاخرة الموافق الثاني من أكتوبر
( تشرين ) سنة 999 أم .
والشيخ الالباني هو مقدم الحكماء وناصر الفقهاء وعمدة المحدثين في
عصره وهو صاحب السيرة الحميدة ، والمناقب العديدة ، والمؤلفات
المفيدة ، والتعليقات الرشيدة ، والردود السديدة ، والماثر المجيدة ، وهو
طويل الباع ، واسع الاطلاع ، قوي الاقناع ، إلى الحق إن وجده رجاع .
وهو عالم النة ، وعلم على النة ، من طعني فيه وقع في الطعن في
النة بعده ، لا! الله أزاغ بهذا الطعن قلبه.
(1 ) "مجلة الفرقان " (17/115) .
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تقاربت وفاته -رحمه الله تعالى - مع وفاة جملة من العلماء الربانيين
الذين هم شمس الدنيا ، ومصابيح الأمة ، بهم يستضاء في الظلمة،
ويستانس في الوحشة ، غيابهم نكبة ، وموتهم مصيبة عظمى ، لمجشى على
الأحياء بعدهم من الفتنة ، فوجب على الأحياء بعدهم أن يضرعوا إلى الله
سبحانه ضراعة اللإجل الخائف ليلطف بنا ، فلا يفتنا بعدهم في ديننا،
وأن يحبب إلينا لزوم شرع ربنا ، والاستمساك بسنة نبينا !م والير على
هدي العلماء الربانيين ، وإن رحلوا ، والاستمساك بمنهج أهل السنة
والجماعة.
والألباني - رحمه الله تعالى - علم الأعلام ، صاحب الكتب الكثيرة ،
والحسنات العديدة ، أخطاؤه في بحر حسناته مغمورة ، وأقوال القادحين
له بين أقوال المخلصين المادحين مقهورة ، العارفون لفضله والمقتبسون من
كتبه أخبارهم مشهورة ، ونقل العلماء والكتاب المحققين واستفادتهم منه
في مصنفاتهم منشورة ، تعمر المنابر من العلم الذي بثه ، وتذخر الكتب
بالخير الذي صنفه ، وتزين المجالس بعباراته المفيدة .
استخرج الكنوز المدفونة ، ووضع علومه في مصنفات دقيقة
مأمونة ، يستنصح العلماء ويعمل بالنصيحة إذا وصلته ، ولو من ناقد أ و
حاقد ، ويرجع عن قوله في تواضع جم للحق إذا وجده ، يجالس الطلاب
الراغبين ، ويبسط الحبل للمستفهمين المستفيدين ، ويناظر كثيرأ من
المبتدعين ، يتكلم بالحق الذي عرفه ، فيتكلم في الموضع اللائق ، ويسكت
السكوت الحكيم ، ويجيب الجواب المستقيم.
وصفه أعلم أهل عصره الذي كان يقترن ذكرهما معا عند طلبة العلم
الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى - ، وهو سابقه إلى ربه قال عنه : هو من
إخواننا الطيبين ومن أنصار السنة وله جهود مباركة في السنة . وقال
أيضا - : لكنه معروف من أنصار السنة ومن دعاة السنة ومن المجاهدين في
حفظ السنة.
IRA
فاللهم ارحم الألباني رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين الشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا . . واللهم أجرنا في مصيبتنا بفقده وأخلف
لنا خيرأ منه علماء عاملين يأخذون بأيدينا إلى الطريق المستقيم . . . اللهم
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله.
كأ-يهم!
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6- شذرات من ترجمة الألباني ( 1 )
بت!م مامم بة مب اله التريوتى
. " إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعأ ينتزعه من صدور العباد ،
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى اذا لم ييق عالم اتخذ الناس رؤوسأ
جهالأ ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا " .
وتزداد المصيبة عندما يكون فقدان العالم مصيبة لكافة طبقات الناس
محدثين وفقهاء وعلماء ودعاة ، مربين وموجهين ، أساتذة وطلابأ ، وهذا
ما ألم بالمسلمين حقا على اختلاف طبقاتهم عندما تلقوا خبر وفاة شيخنا
أستاذ العلماء ، عمدة المحققين ، مجدد هذا القرن ، الشيخ العلامة محدث
العصر محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ، -غفر الله له وأسكنه
فسيح جناته ورفع درجاته آمين.
وتأتي هذه الفاجعة بعد قرابة خمسة أشهر من فجيعة العالم الاسلامي
ثشيخ الاسلام والمسلمين سماحة العلامة المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز،
-غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ورفع درجاته وجمعنا معهما بالجنة - .
. مولده ونشاته:
ولقد كان مولد شيخنا العلامة الألباني سنة 1914 م في مدينة
" أشقودرة " التي كانت حينئذ عاصمة " ألبانيا " .
نشا الشيخ في أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي ، إ ذ
(1) " مجلة الفرقان " (115/ 20 -ا 2) .
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تخرج والده الحاج نوح -رحمه الله - في المعاهد ال!ثرعية في العاصمة
العثمانية " الآستانة " ورجع إلى بلاده حيث صار مرجعا للناس يعلمهم
ويرشدهم.
وبعد أن تولى حكم ألبانيا الملك " أحمد زوغو " سار في البلاد في
طريق تحويلها إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أنماط حياته ، قرر
والده الهجرة إلى بلاد الشام فرارأ بدينه ، وخوفا على أولاده من الفتن،
ونظرأ لوء المدارس النظامية من الناحية الدينية ، قرر والده عدم إكمال
الدراسة ووضع له برنامجأ علميأ مركزأ ، قام من خلاله بتعليمه القرآن
والتجويد والصرف وفقه المذهب الحنفي.
ولقد درس شيخنا على والده بعض علوم اللغة ، كعلم الصرف ،
ودرس عليه أيضا من كتب المذهب الحنفي فدرس عليه " نحتصر
القدوري " وتلقى منه قراءة القرآن الكريم وختمه عليه بقراءة حفص
تجويدأ ، وكما درس على الشيخ سعيد البرهاني -رحمه الله - "مراقي
الفلاح " في الفقه الحنفي ، و" شذور الذهب " في النحو ، وبعض كتب
البلاغة المعاصرة .
وقد رغب العلامة المسند الشيخ محمد راغب الطباخ -رحمه الله-
مؤرخ حلب الشهباء بلقاء شيخنا ، وكان ذلك بواسطة الأستاذ محمد
مبارك -رحمه الله - وكان الألباني يومئذ شابأ في مقتبل العمر ، وقد أظهر
الشيخ راغب إعجابه بالشيخ الألباني لما سمعه عن نشاطه في الدعوة إلى
الكتاب والسنة واشتغاله في علوم الحديث ، ورغب في إجازته بمروياته
وقدم إليه ثبته " الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية " ، فلذا يعتبر
الشيخ راغب شيخا له في الاجازة .
. طلبه لعلم الحديث:
لقد توجه الشيخ لعلم الحديث وهو في قرابة العشرين من عمره
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متاثرأ بأبحاث مجلة " المنار " التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا
-رحمه الله - وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب " المغني عن
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار " للحافظ
العراقي -رحمه الله - والذي ينظر إلى جهد الشيخ في هذا العمل يعجب
لنباهته وحسن اطلاعه في مثل ذلك الن ، ويزداد عجبه من شدة إتقانه
لترتيب الكتاب وتنسيقه وحسن خطه ، وهو موجود في مكتبته العامرة .
ولقد وفقه الله في الانطلاق بالدعوة في دمشق ، وحمل الشيخ راية
التوحيد والسنة ووافقه على دعوته بعض أفاضل العلماء المعروفين في
دمشق ، وحضوه على الاستمرار قدما ، منهم العلامة محمد بهجت البيطار
والشيخ عبد الفتاح الامام رئيس جمعية الشبان المسلمين ، والشيخ توفيق
البزرة - رحمهم الله - وغيرهم من أهل الفضل.
. مجالسه ودروسه:
ولقد كانت دروس الشيخ ومجالسه عامرة بالعلم والفوائد ، غزيرة
النفع في سائر العلوم ، ولقد قرأ الشيخ كتبا كثيرة في دمشق ، إذ كان يعقد
درسين كل أسبوع يحضرهما طلبة العلم.
ولقد زار دمشق قديمأ الأستاذ الأديب عبد الله بن خميس ، ووصف
زيارته لدمشق وسفرته ، وكتب كتابا بعنوان " شهر في دمشق " طبع عام
4 1 rv هـ-1955 م ، ذكر فيه انطباعاته عن شيخنا في ذلك الوقت،
وكان مما ذكر عن زيارته تلك : " ولم أزل طيلة مقامي بدمشق محافظا على
درس الشيخ وقد انتهوا في علم التوحيد من كتاب "فتح المجيد"
اوبدؤوا ا في كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لشيخ الاسلام ابن تيمية؟
وفي كل حين يزداد عددهم ، وتتجدد رغبتهم ، ويكتبون وينشرون ، ومن
تتبع مجلة التمدن الاسلامي وقف على ما لهذا الشيخ وتلامذته من نشاط
وجهود ، ولقد لمست بنفسي لهم تاثيرأ كب!يرأ على كثير من الأوساط ذات
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التاثير في الرأي العام مما يبشر بمستقبل جد كبير لهذه الدعوة المباركة . . .
وقد أجابني أحد الشباب المواظبين على دروس الشيخ آنذاك عند سؤاله عن
بداية تلك المجالس العلمية قائلأ : لا أعرف على وجه التحديد الوقت
الذي بدأ فيه الشيخ اجتماعاته ، وكان أول اتصالي به عام 1945 م ،
وكان يقرأ مع ما يقرب من ثلاثين أخا كتاب "زاد المعاد" ، وخرج من هذه
الدراسة بكتابه القيم " التعليقات الجياد على كتاب زاد المعاد" وهو
مخطوط ، وفد طلب مني الشيخ حامد الفقي عام 1953 م أن أطلبه من
الشيخ ، وأنه على استعداد لطبعه بجميع الشروط التي يضعها الشيخ،
ولا أعرف السبب الذي منع الشيخ من إرسال كتابه للشيخ حامد ، ثم
انقطعت عن الشيخ حتى عام 1949 م ، حيث قام الشيخ مع إخوانه
بإحياء سنة صلاة العيد خارج المدينة ، وقرأ امعها بعض إخوانه في
949 ' م - 1950 م "نخبة الفكر "، ثم بدأ مع إخوانه بقراءة كتاب
"الروضة الندية " بدار الاستاذ عبد الرحمن الباني ، وقد اتسعت هذه الحلقة
حتى أصبح الذين يحضرونها يتراوح عددهم بين 45 -65 وأكثرهم من
أهل الرأي والعلم ، ويقرأ في جلسة ثانية كتاب فتح المجيد بناء على اقتراح
الاستاذ عبد الحليم محمد أحمد ، وهو مدرس مصري درس في الشام ثم في
غفان ، وقد قدم له بقراءة رسالة اتطهير الاعتقاد من أدران الالحاد" ،
وكان يحضر هذه الجلسة عدد مماثل لعدد الجلسة الأولى.
وهناك جلسة شبه خاصة يدرس فيها كتاب "الباعث الحثيث في
اختصار علوم الحديث " ، وكتاب "طبقات فحول الشعراء" ، بعد أ ن
انتهى الاخوان من قراءة كتاب "أصول الفقه " ، وكانت تنعقد هذه الجلسة
بدار الأستاذ علي الطنطاوي ، وبعد سفره إلى باكستان عقدت بدار الدكتور
أحمد حمدي الخياط ، وهناك درس مع بعض علماء الشام في التفسير،
ودرس في كتاب "الترغيب والترهيب " ، من بين الاخوان الذين يحضرون
جميع أو بعض الدروس : الاستاذ أحمد راتب النفاخ المدرس في الجامعة
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السورية ، والأستاذ عبد الرحمن الباني مفتش دروس الدين في وزارة
المعارف ، وعبد الرحمن نحلاوي مدرس الفلسفة في ثانويات دمشق،
ورشاد رفيق سالم الىذي كان يحضر دكتوراه في الجامعة المصرية عن ابن تيمية
وعضو لجنة الشباب المسلم المصرية ، والأستاذ عصام عطار المدرس في
المعهد العربي الاسلامي وعضو الهيئة التشريعية للإخوان المسلمين في
سوريا ، ومحمد مريدن " محامي " وموظف في ديوان المحاسبات ، وخالد
صائمة " محامي " ، والدكتور نبيه غبرة " طبيب " ، والأستاذ محمد الصباغ
مدرس الأدب العربي في ثانوية درعا.
" توليه التدريس بالجامعة:
ولقد عرف قدر شيخنا العلماء الكبار والمشرفون عل المراكز العلمية
وهذا مما شجع المشرفين عل الجامعة الاسلامية بالمدينة حين تأسيسها وعل
رأسهم سماحة الشيخ العلامة محمدبن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-
رئيس الجامعة الاسلامية آنذاك والمفتي العام للمملكة العربية السعودية،
أن يقع اختيارهم عل الشيخ ليتولى تدرش! الحديث وعلومه وفقهه
بالجامعة.
وبقي شيخنا في الجامعة الاسلامية ثلاث سنوات من عام 1381 هـ
حتى آخر عام 1383 هـيدرس الحديث وعلومه ، وك ان خلالها مثالأ
يقتدى به في الجد والاخلاص والتواضع ، وكان ذلك يتجلى في جلوسه مع
الطلاب خلال أوقات الراحة بين الدروس ، وفي الرحلات التي تنظمها
الجامعة ، كما كان عضوأ في مجلس الجامعة آنذاك .
كما كان يتمتع شيخنا -رحمه الله - بصفات حميدة عظيمة ، منها
غيرشه على السنة النبوية ، وحبه العظيم لها ، وتمسكه الشديد بها ومحبته
لاهلها ، وحرصه على توحيد الله عز وجل ، وتحذيره من الشرك والبدع في
كل المناسبات ، إضافة لتقواه وورعه ، وصدعه بالحق ، ولايخشى في
ذلك لومة لائم ، وقبوله للنصح وللحق إذا ظهر له ذلك ، ويعلن رجوعه
عما بدا له من خطا إن ظهر له ، كما في مقدمة صفة صلاة النبي !سي!.
. وقوفه ضد فكر التكفير:
ولقد كان للشيخ الدور العظيم في صد الدعوة إلى فكر التكفير
ولست مبالغا إن قلت : إن أعظم ما قام به الشيخ من جهود بعد نشره
للتوحيد وإحياء النة النبوية ، هو الوقوف أمام فكر التكفير العصري ،
الذي فاق فكر الخوارج في هذه البلية.
ولقد كانت بداية هذا الفكر المنحرف زحفت إلى الأردن من مصر
بعد ظهور شكري مصطفى قبل قرابة ثلاثين عاما ، ولقد وقف شيخنا
-رحمه الله - آنذاك وقفة يشكر عليها ، ونسال الله له الأجر العظيم في
تصديه لهذا الفكر وقدرته على دحضه آنذاك .
وماكان ذلك لولا مامن به الله عز وجل على شيخنا من العلم
الغزير وسعة الصدر مع هؤلاء ، مع طول نفسه في النقاس بالحجة
والبرهان ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، كما كانت بعض الجلسات
مع هؤلاء تدوم إلى الفجر أثناء البرد الشديد ، ولقد سجلت كثيرأ من هذه
الجلسات ، ونفع الله بها كثيرأ من طلبة العلم.
ولقد كتب شيخنا في مسالة تكفير الحكام الذين يحكمون بغير
ما أنزل الله ، والتفصيل في هذه المسالة ، وأيده في ذلك العلماء الفحول
أمثال الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله - والشيخ ابن عثيمين.
برع شيخنا - رحمه الله - في الفتوى ، وفي إحكام إجابات عن الأسئلة
العلمية في فنون عدة ، لا سيما في المسائل العقدية والحديثية والدعوية،
وهي تمتاز بانها مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والحجة
الدامغة.
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ولقد سجلت للشيخ دروس وفتاوى صماجابات عديدة جدأ من خلال
إقامته بدمشق ثم بعمان ، وخلال أسفاره إلى الدول التي سافر إليها،
بلغت بضعة آلاف ، وهي الآن قيد التفريغ للطبع ، وقد بدأ فيما يخص
العقيدة يسر الله إتمامها ، وما لم يسجل كثير من خلال اللقاءات والزيارات
وعبر الهاتف وغير ذلك.
ولقد كان الشيخ مرجعا للعلماء الكبار ، ومن ذلك أن سماحة
العلامة شيخ الاسلام والمسلمين -رحمه الله - أرسل إليه مرة رسالة تتعلق
بمقالة عن المسند للإمام أحمد ، ذهب فيها صاحبها إلى التشكيك بالمسند،
يطلب ابن باز فيها من الألباني الاطلاع عليها والافادة بما لديه في
الموضوع .
وعلى كل حال ، فالرجل طويل الباع ، واسع الاطلاع ، قوي
الاقناع ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله ورسوله . . .
ونسال الله تعالى أن يكثر من أمثاله في الأمة الاسلامية ، وأن يجعلنا وإياه
من الهداة المهتدين والقادة المصلحين ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وينفعنا بما
علمنا إنه جواد كريم.
ص-يمىيمى
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7+ مح شيخنا ناصر السنة والديق
في شهور حياتة الأخيرة (1)
بق!م 4 ميم بغ مغ الع!بي الأثري
قبل أن أبدأ كلامي حول شيخنا ووالدنا ، الاستاذ ، العلامة ، أسد
السنة ، وفخر الائمة ، أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الاكباني
- رحمه الله - أذكر مفارقتين مهمتين:
هما بدء الخير في مولده ، ومسك الختام في وفاته:
أما أولاهما : فإن سنة (1333 هـ) -وهي سنة مولده - رحمه الله-
كانت السنة نفسها التي توفي فيها شيخ الشام العلامة المتفنن الامام جمال
الدين القاسمي - رحمه الله - فتلك سنة شهدت أفول نجم ، ليعلن به بزوغ
آخر ، وذلك في سماء الشام لتضاء به -من بعد- أفطار العالم - هداية
!اصلاحا (2).
أما الثانية : فمان سنة (0 142 هـ) وهي سنة وفاته - رحمه الله - كانت
السنة نفسها التي توفي فيها سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله
ابن باز - رحمه الله -.
نعم ،في شهور قليلة افتقدنا -معا - أبا عبد الله ،ثم أبا عبد الرحمن؟
فرقدين نيرين امتلأت بأنوارهما الدنيا بأسرها ؟ سماؤها وأرضها.
وكأن هذا تأويل لتلك الرؤيا الصالحة التي تواطأ عليها غ!ير واحد
(1)
(2)
لا مجلة الفرقان " ( 115/ 24-ه 2) .
قلت : ماذكره الكانب هنا غير صحيح ، ف!ن وفاة جمال الدين القاسمي كانت في مساء
السبت الثالث والع!ثرين من شهر جمادى الأولى سنة 332 اهـ، أي قبل ذلك بسنة ، كما
يعلم من مصادر ترجمته الكثيرة . انظر : (جمال الدين القاسمي ! (ص : 148) (طالب).
207
من أهل الخير في أوقات متباينة ، وأماكن متباعدة -قبل عدة أشهر - في
رؤياهم كوكبين عظيمين في السماء امتلأت الآفاق بهما نورأ . فإذا
باحدهما يسقط من عل ، ثم إذا بالآخر - بعد - يتبعه ! !
نعم ؟ تكاد الدنيا تظلم بفقد هذين الإمامين العلمين ، اللذين
جمع الله - سبحانه - إليهما الخير من أطرافه ؟ علما ، ودعوة ، وعقيدة ،
ومنهجا برأ !اصلاحأ.
ولكن ؟ في الله خلف ، وهو المستعان .
. لقد امتن الله -وله الفضل - على كاتب هذه السطور بصحبة
ميمونة مباركة لشيخنا أبي عبد الرحمن -رحمة الله عليه - امتدت اثنين
وعشرين عامأ من الزمن ؟ تعلمأ، واستفادة ، ومحبة ، وتعاونا، وإصلاحا؟
كللت - في اخرها - برفقة قريبة منه - رحمه الله - في بيته ، وبين كتبه ، بجوار
مكتبه ، طيلة ثمانية شهور هي اخر ما عاشه الشيخ - تأليفا وتخريجا- في
حياته العلمية المباركة ، التي ختمت بالخير والسعادة - إن شاء الله-
مواقف وخواطر:
ولقد رأيت منه - تغمده الله برحمته - مواقف علمية عالية ، تدل على
عظم إمامته ، وكبر مكانته ؟ أذكر منها - لاخواني في الله - أمورأ تفيدون
منها ، وئفيدون :
. أولآ : عندما أخبرته بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
-رحمه الله - لم يتمالك نفسه من البكاء ، فدمحت عيناه دمعات حازة ،
وتكلم عنه - رحمهما الله - بكلمات بارة .
. ثانيأ : لم يفتر عن الجلوس وراء مكتبه -للتاليف والتخريج-
حيث كان يأتي بالكتب إليه بعض أبنائه وحفدته -إلى اخر خمسين يوما في
عمره الميمون - ، وذلك لما وهن بدنه ، ونحل جسمه ، وضعفت قوته.
ومع ذلك ، فقد كان -بحمد الله - سليم الذهن ، نظيف العقل،
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قوي التذكر ، معلقا قلبه بالقرآن والسنة.
ولست أنسى إن نسيت -كما يقال - اتصاله الهاتفي بي قبل نحو
ثلاثين يوما من وفاته ليسالني عن كتاب في التفسير له ما يميزه ، تذكره
بوصفه ، وطريقته ، ولون غلافه ، ولكني ضعفت - وللأسف - عن إعانته
في معرفته ، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ومثل هذا : ما أخبرني به أخونا الفاضل أبو عبادة عبد اللطيف ابن
شيخنا محمد ناصر الألباني : أن شيخنا -رحمه الله - طلب منه قبل ثمانية
وأربعين ساعة من وفاته إحضار كتابه ، صحيح سنن أبي داود لينظر فيه
شيئا وقع في قلبه ، وورد عل خاطره .
. ثالثا : في الحين الذي ضعفت فيه يد شيخنا عن كتابة ما يطول
كتبه : كان يملي عل بعض أبنائه وحفدته مايخرجه من أحاديث،
وبخاصة في "سلسلة الأحاديث الضعيفة " ثم يكتبون عنه.
ولا يزال في عقلي وبين عيني إملاؤه - قبل شهور قليلة - ثماني عشرة
صفحة في تخريج حديث ضعيف منكر ، جمع فيه بين يديه -وعل طاولته-
عشرات المراجع الحديثية مخطوطأ ومطبوعا ، نظم المراد منها نظما بديعأ
بسلك رائع ، مليء فوائد وتنبيهات ، ولطائف وتعقبات .
وليس يخفى عل أحد تعاطى الكتابة والتصنيف صعوبة الجمع بين
النظائر من كتب كثيرة هو ينقل منها بنفسه ، ويكتبها بيده ، فكيف الحال
بمن يملي منها إملاء ؟!!
. رابعأ : رأيت اهتماما خاصا من شيخنا -يرحمه الله - بكتاب
" المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي " تصنيف أحمد بن الصديق
الغماري - يراجع منه ما كتبه مؤلفه - حول ما يقع لشيخنا من أحاديث في
" السلسلة الضعيفة " هي موجودة في " الجامع الصغير " فكان ينظر كلامه
وينتقده ، ويرد عليه ، ويتعقبه ويطيل في مناقشته.
ولقد كتبت عنه بتاريخ 22 ذي القعدة 1419 هـفي منزله - قوله في
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هذا " المداوي " ما نصه : ( هذا كتاب غير جيد ، ولا أنصح بقراءته إلا
لخواص طلبة العلم ) وحبذا لو قام بعض الطلبة الا!وياء بتتبعه والرد عليه
بكتاب يسميه -مثلأ- " الكاوي للمداوي " يقتصر فيه على تعقبه على
ما صححه - أو سكت عنه - وهو ضعيف ، أو ضعفه وهو صحيح ! ونحو
ذلك من أوهام مهمة.
. خامسا : كان اخر كتاب عمل به شيخنا في السنتين الاخيرتين:
هو كتاب " تهذيب صحيح الجامع الصغير والاستدراك عليه " ولقد قال لي
لما سالته عنه - أول اشتغاله به - "هذا مشروع اقترحه عين مرضي وعجزي ".
وخطته فيه : تخريج الاخاديث التي لم يكن قد وقف على أسانيدها
-من قبل - اكتفاء بما راه من أحكام العلماء والائمة عليها كاحاديث
" تاريخ دمشق " لابن عساكر ، و" معجمي " الطبهراني : " الاوسط"
و" الكبير " وما أشبه ذاك .
ثم ربط الاخاديث المختلفة المواضع من " الجامع الصغير " مما هي
- أصلأ - ألفاظ لحديث واحد ، مع التنبيه على ما يكون قد وقع للسيوطي
من أوهام - أو أغلاط - في العزو أو الحكم.
وهو -في هذا كله - يغذي " سلسلتيه " الذهبيتين : " الصحيحة"
وإ( الضعيفة " كلأ بما ينتظمه من تخريجاته وأحكامه.
. سادسأ : كان لقربي الاخير منه - رحمه الله - فوائد عظيمة جدأ ،
أعدها دورة علمية مكثفة ، عرفت فيها -أكثر وأكثر- طريقة الشيخ،
ودقته ، وبراعته ، وأفدت بها الكثير من فرائد الفوائد ، ولطائف
المعارف ، ومن أجل ذلك وأهمه : وقوفي على ( جميع مؤلفاته وتخريجاته
المخطوطة ) ومعرفتي لها ودرايتي بها ، وفهرستها ، وتمييزها ، وتبويبها،
وقد بلغت - أعني : المخطوطة منها - نحوأ من مئة وخمسين كتابا ، بعضها
في ورقات ، وبعض آخر في مجلدات ، بعضها كامل تام ، وبعضها مات
شيخنا - رحمه الله - عنها دون التمام .
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. سابعأ : حرصت طيلة هذه الشهور - وبخاصة في النصف الاخير
منها- على ألآ يكون مني سفر أفارق به شيخنا ، وأغيب عنه فاعتذرت
- بسبب ذلك - عن سفرات عدة لبلاد متعددة ، مثل : أمريكا ، وألمانيا،
وهولندا ، وإسبانيا ، وأندونيسيا ، ولكني تذكرت طارئا لا بد من إنفاذه
-حرصا مني على استمرار تسيير إقامة رسمية في بلاد الحرمين ، لم يبق
!ها إلا يومان - فاستاذنت شيخنا يوم الاربعاء لاستئذانه بالسفر ووداعه،
ولم أكن لاعلم مايخبيء لنا القدر !! فزرته بعد العشاء ، فكان مستلقيا
على فراشه ، مسندأ ظهره إلى طرف السرير ، فرأيته - والله - كما لم أره منذ
شهور ، صفاء وجه ، ولمعان عينين ، ونقاء صوت ، وراحة بال ، فقلت
له : " والله يا شيخنا لا أحب مفارقتكم ، ولكن لا بد مما لا بد منه " ثم
شرحت له ضرورة سفري ولرومها ، فتقبل ذلك بقبول حسن ، داعيا لي
بالتوفيق ، قائلأ : " أستودعك الله . . . وأرجو الله أن تعود لاهلك
سالما " ثم استأذنته وودعته.
وصباح يوم الخميس سافرت ، ووصلت الرياض بعد صلاة الظهر.
وفي اليوم التالي ، وبعد صلاة الجمعة بنحو ساعتين اتصلت من
الرياض ببيت شيخنا مطمئنأ عليه ، فجاءني الخبر من حرمه الوالدة الكريمة
أم الفضل -ألهمها الله الصبر وكتب لها الاخر- تخبرني أن الشيخ على
ما هو عليه مما رأيته فيه قبل أقل من يومين !!.
وجاء اليوم الموعود " إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة
ولا يستاخرون " .
وصلينا المغرب في ( جامع الديرة ) في مديثة الرياض ، وأقنا في
الصلاة سماحة الشيخ عبد العزيزبن عبدالله ال الشيخ مفتي بلاد
الحرمين ، والتقيت في المسجد عددأ من الاخوة الافاضل ، منهم الشيخ
عبد العزيز السدحان -بارك الله فيه - فعرفني بعد الصلاة بسماحة المفتي
وسلمت عليه ، ورحب بي ، ثم سالني الاخ السدحان عن الشيخ ناصر
-كعادة جل من يراني سفرأ وحضرأ - فأجبته بأن وضع شيخنا مستقر - على
ما فيه من مرض -ونسال الله له القوة .
ولم نكن لندري -هذه اللحظات - أن شيخنا الان يموت . . أ و
مات . . .
وكان بين العشاءين -قريبا من المسجد- مجلس علمي جمع بعض
الاخوة الأفاضل من طلاب العلم ، ومن حسن توفيق الله -سبحانه - أ ن
هذا المجلس كان حول شيخنا وجهوده العلمية ، وكان السؤال الأول من
صاحب المنزل متعلقا بما يثيره البعض من اتهام شيخنا بالارجاء c ومخالفة
أهل السنة في مسألة الايمان ، فاجبت عن ذلك - بفضل الله - أجوبة قوية
مستقاة من كبار أئمة العلم قديما وحديثا ، كشيخ الاسلام ابن تيمية،
وتلميذه الامام ابن القيم ، ومن سار على مثل ماهما عليه من العلم
والايمان ، مبينا أن منهج شيخنا مؤتلف معهم غير مختلف ، ومتفق غير
مفترق .
وما أن أنهيت السؤال الأول . . . وقبل البداءة بالسؤال الثاني إذا
بالخبر العاصف يأتي عبر الهاتف -وذلك بعد صلاة المغرب بنصف ساعة
فقط - أن الشيخ الألباني قد توفاه الله.
لا إله إلا الله . . . إنا لله وإنا إليه راجعون .
لقد كانت - والله - صدمة ، ولكننا صبرنا وما جزعنا.
وفي أقل من ساعة من الزمن كانت - أو كادت - الرياض -كلها-
تعلم بوفاة الشيخ ، ثم مكة والمدينة ، و . . . و . . . وكان العالم كله في
سويعة واحدة عرف خبر وفاة الشيخ ، وحزن عليه ، وبكاه .
ولقد كان حزني - في قلبي - أشد ، وجرحي - في فؤادي - أنكى:
قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى 1 الله راجعونا
ما حرصت عليه : وقع عكسه ، وما اجتنبته وتحاشيته : وقع بنفسه
( حكمة بالغة ) فلا حول ولا قوة إلا بالله.
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ولئن توفي الشيخ -ودفن - وأنا بعيد عنه -وهذا شديد على - فلقد
كانت سلواي -والفضل لله - أنني كنت آخر من تكلم مع الشيخ ودعا
له ، وصافحه ، والتقاه من إخواننا طلاب العلم - سوى أهل بيته
-فالحمد لله على ما قدره ويسره .
وفي صبيحة يوم الأحد ، وقبل الظهر بقريب من ساعتين : وصلت
طائرة الرياض إلى عمان ، وسارعت إلى قبر الشيخ ، مطبقا لنن كان
يحرص الشيخ عليها -إذا فاتته الصلاة على جنازة حبيب أو قريب-
فصليت عليه -عند قبره - تسع تكبيرات داعيأ له بالرحمة ورفعة الدرجة،
وصحبة الاخيار من عباد الله الائرار .
لقد سافرت من عمان يوم الخميس مسلما على شيخنا -قبل ذلك
بيوم - ورجعت إليها يوم الاخد ، وقد اختاره الله إلى جواره قبل ذلك
بيوم ، ولم يكن هذان اليومان سوى يومين ! !
5 ثامنا : كانت وصية شيخنا المكتوبة مؤرخة بتاريخ 27 جما LP
الآخرة 0 141 هـأي قبل عشر سنوات كاملة.
فكان عمره كله سئة . . . حياته ومماته.
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير
فهذه ثمانية مواقف في ثمانية أشهر ، أولها هو الأغلى في حياتي،
واخرها هو الأصعب في نفسي.
رحم الله شيخنا رحمة واسعة ، وألحقنا به في الصالحين من عباده ،
إنه -سبحانه - سميع قريب مجيب.
!!!
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8 - مواقف وذكريات
مح الشمخ العلامة ناصر الدين الألباني (1)
بق!م 4 با!م ثيمل الموأبرة
عرفت شيخنا الإمام العلامة المحدث الفقيه مجدد هذا القرن ناصر
السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله - منذ سبع وعشرين سنة
في أواخر ( عام 1973 م ) فقد كنت طالبا في المرحلة الثانوية ، وكنت في
ذلك الوقت مع مجموعة من الشباب نكفر المسلمين ، ولانصلي في
مساجدهم - بحجة أنهم مجتمع جاهلي - .
وقد كان المخالفون لنا في الأردن يهددوننا دائمأ بالشيخ محمد ناصر
الدين الألباني ، وبانه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناقشنا ، ويقنعنا،
ويرجعنا إلى الطريق المستقيم ، فعندما قدم الشيخ ناصر إلى الأردن من
دمشق حدت أن مجموعة من الشبان تكفر المسلمين ، فرغب في لقائنا،
فارسل صهره -نظام سكخها- إلينا ، فنقل إلينا رغبة الشيخ ناصر
بلقائنا ، فاجبناه : من يريدنا فليات إلينا ، ولن نذهب إليه ، ولكن
شيخنا في التكفير أخبرنا أن الشيخ ناصر من علماء المسلمين وله فضل
لعلمه ، وكبر سنه ، ويجب أن نذهب اليه ، فذهبنا اليه في بيت صهره
-نظام - ، وكان قبيل العشاء ، فاذن أحدنا ، ثم أقمنا الصلاة ، فقال
الشيخ ناصر الدين : نصلي بكم أم تصلون بنا ! فقال شيخنا التكفيري :
نحن نعتقد كفرك ! فقال الشيخ ناصر الدين : أما أنا فاعتقد إيمانكم،
(1) "مجلة الشقانق" (26/26 -27) .
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ثم صلى شيخنا بنا جميعا ، ونحن معه ، ثم جلس الشيخ ناصر في نقاش
معنا ، استمر حتى ساعة متأخرة من الليل ، فكان أكثر النقاش مع
شيخنا ، أما نحن الشباب فكنا نقوم ونجلس ، ثم نمدد أرجلنا ، ثم
نضطجع على جنوبنا ، وأما الشيخ ناصر فهو على جلسة واحدة من أول
الجلسة إلى آخرها ، لم يغيرها أبدأ ، في نقاش دائم مع هذا وهذا وذاك ،
فكنت أستغرب من صبره وجلده ! ! ! .
ثم تواعدنا أن نلتقي في اليوم التالي ، وقد رجعنا إلى بيوتنا نجمع
الأدلة التي تدل على التكفير بزعمنا ، وجاء الشيخ ناصر في اليوم الثاني إلى
بيت أحد إخواننا ، وقد جهزنا الكتب والردود على أدلة الشيخ ناصر،
واستمر النقاس والحوار من بعد العشاء إلى قبيل الفجر ، ثم تواعدنا
بالذهاب إليه في محل إقامته ، فذهبنا إليه بعد العشاء في اليوم الثالث،
واستمر النقاس حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر ، ونحن في نقاس وحوار
دائم نذكر الآيات الكثيرة التي تدل على التكفير في ظاهرها ، وكذلك نذكر
الأحاديث التي تنص ظاهرأ على تكفير مرتكب الكبيرة ، والشيخ ناصر
كالطود الشامخ يرد على هذا الدليل ، ويوجه الدليل الآخر ، ويجمع بين
الأدلة المتعارضة في الظاهر ويستشهد بأقوال السلف وبالأئمة المعتبرين عند
أهل السنة والجماعة ، وبعد أذان الفجر ذهبنا جميعنا تقريبآ مع الشيخ
نأصر الدين إلى المسجد لأداء صلاة الفجر ، بعد أن أقنعنا الشيخ ناصر
بخطا وضلال المنهج الذي سنا عليه ، ورجعنا عن أفكارنا التكفيرية
-بحمد الله - إلا نفرأ قليلأ آل أمرهم إلى الردة عن الاسلام بعد ذلك
بسنين -نسال الله العافية - .
فمنذ ذلك اليوم وأنا تلميذ للشيخ ناصر الدين الألباني ، فعندما كان
يأتي من دمشق إلى الأردن أحرص على حضور دروسه في المساجد ، وفي
بيوت الإخوة السلفيين.
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وبعد أن أكملت الثانوية العامة توجهت إلى دمشق لاكمال الدراسة
الجامعية : فذهبت إك المكتبة الظاهرية ، ودخلت على الشيخ ناصر في
غرفته المخصصة له ، فوجدته منغمسا في القراءة والبحث ، فسلمت
عليه ، ورحب بي وهو جالس على كرسيه ، وبعد سؤاله عني وعن الاخوة
في الاردن سؤالأ سريعا ، استمر في القراءة والبحث ، فجلست حوالي ربع
ساعة دون أن ينطق الشيخ بكلمة ، فاستاذنت ، وانصرفت ، وأنا في
نفسي شيء على الشيخ ، إذ لم يرحب بي ترحيبا كبيرأ ، فكنت أتوقع أ ن
يقوم الشيخ من مكانه ، ويترك القراءة ، ويجلس معي ، ويطلب لي الشاي
أو القهوة ، أو يدعوني إلى بيته ، وكل ذلك لم يحصل !! ولكن حبي
للشيخ جعلني أرجع إليه بعد أيام في غرفته -بالظاهرية - ، وكانه أحس
بالذي أحسست به : فسأل عني ، ورحب بي ، وقال لي : لعلك وجدت
في نفسك المرة الماضية ! ثم قال : يا باسم أنا في هذا المكان يدخل علي في
اليوم أكثر من عشرين زائرأ ، فلو جلست مع كل زائر ، وتبادلت معه
الحديث ، لم أعمل شيئا قط ، ولضاع وقتي كله ، فما أخبرني علما،
وما أفاد طالبأ.
وكانت معظم دروس الشيخ ، ومحاضراته هي الدعوة إلى العقيدة
الصحيحة -عقيدة السلف الصالح -، ومحاربة البدع ، والخرافات
والتصوف ، ويدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف
الصالح ، وكان كثيرأ ما يردد أنه لا تكفي الدعوة إلى الكتاب والسنة
فقط ، بل لا بد من فهم الكتاب والسنة ، كما فهم سلف الامة ، وإلا
فإن معظم الفرق والطوائف تقول : نحن على الكتاب والسنة.
وكانت حياته كلها دعوة إلى إحياء السنة وتطبيقها، ومن الامور التي
كان يحث عليها في دروسه ، وفي مجالسه الخاصة والعامة : التصفية ، والتربية.
تصفية الاسلام مما علق به من الخرافات والمنكرات ، وتربية المسلمين
على هذا الاسلام المصفى.
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تصفية العقيدة مما علق بها من العقائد الباطلة كعقائد أهل الكلام
من مؤولة ، أو معطلة ، أو محرفة لاسماء الله وصفاته.
وتصفية السنة مما 6 فيها من الأحاديث الضعيفة ، والموضوعة،
وتمييزها عن الأحاديث الصحيحة ، والاحتجاج بالصحيحة دون الضعيفة.
تصفية كتب التفسير من الاسرائيليات . والاخاديث المنكرة ،
والضعيفة ، والاقوال الباطلة.
تصفية السيرة النبوية ، وتمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة،
والشيخ ناصر من أوائل من دعا إلى تصفية السيرة ، وقد ألف كتابا في
الدفاع عن السيرة ، ردأ عل من ألف في السيرة في هذا العصر ، جامعأ في
مؤلفه الضعيف ، والمنكر ، وغيره .
إن من يعرف الشيخ ناصرأ يعرف أنه قوي الحجة ، إذا ناقش مخالفا
ناقشه بحلم وصبر وأناة ، فما رأيت أحدأ ناقش الشيخ ناصرأ إلا والحجة
مع الشيخ.
ومن الامور التي يجب أن تعرف للشيخ أن سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - يعرف الشيخ ناصرأ من زمن طويل ، فقد
حدثنا سمو الامير عبد الله بن فيصل الفرحان - شفاه الله وعافاه - بأنه أراد
الذهاب إلى الشام ، قبل خمس وأربعين سنة -تقريبا - . فقال : فذهبت
إلى سماحة الشيخ ابن باز ، وقلت له بأنني ذاهب إلى الشام ، وأنا
لا أعرف أحدأ هناك ، فهل تعرف أحدأ أذهب إليه ؟ وهو عل عقيدة
سليمة وبعيد عن الباع والخرافات ، فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله -:
اذهب إلى الشيخ ناصر الدين الالباني ، فإنه عل عقيدة سليمة ، فيقول
سمو الأمير : فذهبت إلى الشيخ ناصر ، فعلمت أن له درسا أسبوعيا في
بيته - أظنه من كل يوم خميس - بعد المغرب ، فكنت أذهب إليه طيلة مكثي
في دمشق التي استمرت حوالي شهرين.
وعندما التحقت بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة -عل صاحبها
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أفضل الصلاة وأتم التسليم - في أواخر عام 1974 م ، فكان الشيخ ناصر
يأتي للعمرة أو للحج ، أو في رمضان ، فمنذ اللحظة التي يصل فيها إلى
المدينة يجتمع عليه طلبة العلم ، ففي الشارع تجد العشرات يمشون خلفه،
وأمامه ، وعلى جانبيه ، وفي المسجد تجد الطلبة ملتفين حوله ، وأما
دروسه التي يلقيها فكان يحضرها المئات ، أذكر أنه ألقى محاضرة في دار
الحديث بالمدينة بعد العشاء ، حضرها المئات من طلبة العلم ، استمرت
إلى ساعة متاخرة من الليل ، وكنت أصحبه طوال مكثه في المدينة ، وكنت
أسافر معه إلى مكة ، وجدة ، وكان للشيخ سيارة قديمة صغيرة ، فكان
إذا أراد أن يسافر إلى مكة أعطاه الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-
نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة آنذاك سيارة حديثة من
الجامعة ، للسفر بها ، وكان الشيخ ناصر هو السائق لها ، وكنا في الطريق
نطلب أن نريحه من قيادة السيارة ، فكان يرفض ! ويقول : لم أستاذن بأن
أعطي السيارة لأحد غيري ، وكان طوال الطريق يجيب عن الأسئلة ، أ و
يوضح مسألة ، دون تعب أو كلل.
وأذكر أن الشيخ جلس ليلة ساهرأ ، حتى أذن الفجر في المدينة،
وهو في نقالش مع الشباب ، وبعد أداء الصلاة في المسجد النبوي أراد
الشيخ أن يسافر إلى مكة لأداء العمرة ، فقلنا له : أنت لم تنم ، قال :
أجد بي قوة ونشاطا ، فركب السيارة ، وسافرنا معه إلى مكة ، وعند
الساعة التاسعة صباحأ تقريبا أوقف السيارة عند ظل شجرة ، وقال :
سأنام ربع ساعة فقط ، فإن لم أستيقظ أيقظوني ، فضمرنا في أنفسنا أ ن
لانوقظ الشيخ حتى يستريح ، وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ
وحده ، فركب السيارة ، وتوجهنا إلى مكة ، فأدينا العمرة ، ثم ذهبنا إلى
بيت صهره -الدكتور رضا نعسان - فإذا طلبة العلم ينتظرون الشيخ،
فجلس معهم ، كما هي عادة الشيخ في نقالش ومناظرة إلى ساعة متأخرة
من الليل دون تعب.
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وفي عام 1398 هـأدى الشيخ ناصر فريضة الحج ، وسكن معنا
- أنا هـاخوتي - ومعه أخواه أبو أحمد - رحمه الله - وأبو جعفر، وزوجتاهما،
وكان إخوتي قد جهزوا له مخيما في منى وعرفات ، وكان طلبة العلم
لا يفارقونه ليلأ أو نهارأ ، وكان يقضي الساعات الطوال في الاجابة عن
الاسئلة ، والمناظرة ، والمناقشة ، وكنا نشفق على الشيخ من كثرة
ما يسهر ، أو يجلس دون أن يستريح ، وكنا نطلب من طلبة العلم ، أ ن
يخففوا عن الشيخ ، ولا يكثروا الاسئلة ، والجلوس معه ، وما رأيت عالما
يحرص على الوقت مثل الشيخ ناصر الدين ، فهو لا يضيع لحظة من عمره
دون أن يستفيد ، فوجدته كما وصفه الشيخ ابن باز ، في وضوح المنهج،
وسلامة العقيدة ، بعيدأ عن البدع والخرافات ، محبأ لشيخ الاسلام ابن
تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، والشيخ محمدبن عبد الوهاب على منهج
السلف.
ولهذا عندما قدم الشيخ ناصر الدين إلى الرياض أصر سمو الامير
أن ينزل في بيته بالرياض ، ودعاه إلى مزرعته بالخرج .
وقد حدثني الشيخ الدكتور أحمد معبد - الاستاذ السابق بقسم النة
بكلية أصول الدين - أنه أول ما تعرف على كتابات الشيخ ناصر عندما كان
يكتب في مجلة التمدن الاسلامي قبل أكثر من ثلاثين سنة ، فيقول : كنت
أسال نفسي كيف يعرف الشيخ ناصر الحديث الضعيف من الصحيح،
وما هي الطريقة لمعرفة ذلك ، فقد كنت أستغرب ، يقول الشيخ ناصر:
رواه التسائي باسناد ضعيف ، رواه أبو داود باسناد صحيح ، فعندما
أرجع إلى سنن النسائي أو إلى سنن أبي داود لا أجد هذا الكلام ، فاقول:
كيف عرف ذلك هل هو ساحر إ. ثم قال : كنت أستأجر المجلة لمدة
يوم ، أو يومين - لانني لا أملك ثمن النسخة - لاجل مقالة الشيخ ناصر،
وأذهب بها إلى البيت ، فانسخ مقالة الشيخ ، أو أعطيها إلى أحد الطلبة،
أو الطالبات لنسخ مقالة الشيخ ناصر ، وقال لي ( سرأ ) : إن إحدى
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الطالبات النصرانيات كانت من طالباته ، وكان خطها جميلأ ، فكان
يعطيها مقالة الشيخ لنسخها ، ثم يقرؤها مرة ومرتين.
فهذه القصة تعطيك -أخي القارىء- مدى الجهل الذي كان عليه
طلبة العلم في علم الحديث ، وكان الفضل لله -سبحانه وتعالى - ثم للشيخ
ناصر في نشر علم الحديث ، ودراسته ، ومعرفة الصحيح من الضعيف،
والموضوع ، وقد أخذ المدرس ، والواعظ ، والخطيب ، والكاتب،
والمتكلم . لا ينسب لرسول الله ع!يو شيئا إلا عزاه إلى مصدر ، أو تاكد من
صحته.
ومما يدل على صبره وجلده في طلب العلم : ما حدثني به الدكتور
محمود الميرة -حفظه الله - بان الشيخ ناصر صعد على السلم في المكتبة
الظاهرية لياخذ كتابا -مخطوطا- ، فتناول الكتاب وفتحه ، فبقي واقفا
على السلم يقرأ في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعات .
وكان الشيخ شديد التمسك بالسنة ، وكان يصوم الاثنين والخميس
من كل أسبوع -رغم كبر سنه - شديد الورع ، شديد التاثر ، فماذا ذكرت
الآخرة أمامه بكى ، وإذا مدح في وجهه بكى ، وقد زاره أحد الاخوة قبل
سنتين أو أكثر ، وكنت معه في بيت الشيخ ، فقال له الأخ : ماسمعت
عن عالم ثم رأيته الا وجدته أقل مما سمعت عنه الا أنت يا شميخنا ، فإننا
سمعنا-عنك ، فوجدناك أكثر وأعظم مما سمعنا عنك ، فبكى الشيخ،
ونهاه عن هذا المد! .
وكان الشيخ -رحمه الله - صريحأ ناصحا ، إذا رأى المنكر أو مخالفا
للسنة نصحه مباشرة ، فلو رأى أحدأ أكل أو شرب بشماله ، قال له:
كل بيمينك ، وإذا رأى أحدأ حالقا لخيته نصحه ، وهكذا ، وعندما قرأت
عليه كتابي " جواز الأخذ فيما زاد عن القبضة من اللحية " تبسم ، وقال
لي : وهل عملت أنت بما في كتابك ؟ ؟
ولقد كنت أزوره في بيته ، فاقبل يده ، فينكر عين ، ويقول لي : ألم
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أنصحك في المرة الماضية أن لا تفعل ، فاقول له : أنت أولى الناس أ ن
نقبل يده ، ومرة زرته ، فقبلت جبينه ، فانكر عين ، وقال : هذه بدعة
نجدية!
وهكذا عاس الشيخ ناصرأ للسنة ، قامعا للبدع وأهلها ، وكان بعد
موته محييا للسنة -أيضا- كما في حياته ، فقد أوصى قبيل موته بوصيتين:
الاولى : أن لا تؤخر جنازته ولا ينتظروا أحدأ ، والثانية : أن يحمل عل
الاكتاف من بيته إلى المقبرة ، وفعلأ نفذت هاتان الوصيتان ، فقد دفن بعد
موته وتغسيله مباشرة بعد صلاة العشاء ، وحمل على أكتاف الشباب من
بيته إلى المقبرة ، فرحمة الله على شيخنا الامام رحمة واسعة ، وأسكنه ومن
أحبه الفردوس الأعلى - آمين - .
!-!!-
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أ+ رحيل ريحانة الشام ومفيد الأنام الشعخ الإمام
محمد ناصر الدين الألباني (1)
بت!م 4 !عة بغ عب الة البريك
الحمد لثه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما
إن المصائب وإن تساوت في الحزن والأسى ، واشتركت في الألم
والكمد إلا أن من أعظمها وقعا ، وأشدها خطبا ، وأكثرها ألمأ ، موت
العلماء وفقد الفقهاء ، فإن فقدهم ثلمة في الاسلام لا تسد ، وجرح في
النفوس لا يضمد ، روي عن ابن مسعود أنه قال : ( موت العالم ثلمة في
الاسلام ، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار " .
فكيف يكون الأمر إذا أصيبت الأمة الاسلامية في كبار علمائها
وأعظم أئمتها وأبرز دعاتها؟! لاشك أنها فاجعة عظيمة ، ومصيبة
أليمة ، ومحنة كبيرة .
لم يمض على مصاب الأمة الاسلامية في فقدها إمام أ!ل السنة
والجماعة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى - أربعة أشهر
حتى فجعت مرة أخرى ، وأصيبت بخسارة كبرى ، ونزل عليها الخبر
كالصاعقة . . . إنه رحيل الامام ، ريحانة بلاد الشام ، ومفيد الأنام ، أبي
عبد الرحمن محمد ناصر الدين والسنة الألباني تغمده الله برحمته ، وطيب
ثراه وقدس روحه ، علم السنة ومحدث الأمة ، ونادرة العصر ، وذو
(1) لامجلة الدعوة " (13/171 r) .
222
التصانيف الباهرة والذكاء المفرط ، أمير المؤمنين في الحديث في هذا
العصر ، شيخ الاسلام ، مجدد السنة في هذه الامة ، كرس حياته وسخر
نفسه في خدمة هذا الدين ، فقضى أكثر من نصف قرن في خدمة الحديث
النبوي تصحيحأ وتضعيفأ وتعليلأ وجرحا وتعديلأ ، وتخرفي عليه كثير من
الباحثين من المحققين وغيرهم عن طريق مؤلفاته وتصانيفه ، فما من
طالب علم وحديث إلا وللشيخ الالباني -رحمه الله - عليه مئة في هذا
العصر ، بحيث لا يستطيع أن يستغني عن تحقيقاته وكتبه أحد من طلاب
العلم ، وصارت كتب الشيخ وتحقيقاته مدرسة قائمة بذاتها يستفاد منها
ويربى عليها الطلاب ، إن الامام الالباني أحد العلماء والائمة الذين
سخرهم الله تعالى لهذه الامة في هذا العصر لتجديد ما اندرس من معالم
دينها وإحياء ما أميت من سنن رسولها لمجيم ، فكم من سنة أحياها ، وكم
من بدعة أماتها ، فهو بحق مجدد هذا الدين.
لقد حمل هثم الدعوة إلى الله منذ طلبه للعلم والحديث ، فلم يزل
يدعو إلى السنة والعقيدة السلفية ، ويرد على المبتدعة وأهل الاهواء من
أعداء السنة والعقيدة السلفية ، سواء بدروسه ومحاضراته وأجوبته عن
طريق الهاتف أو عن طريق مؤلفاته وتحقيقاته حتى نفع الله به الاسلإم
والمسلمين في العالم كله ، وقد قامت بسببه -بعد توفيق الله له - نهضة
علمية حديثية آتت ثمارها ، وفوائدها وانتشرت السنة والدعوة السلفية
بجهوده الكبيرة -بعد تسديد الله له - في جميع أنحاء المعمورة بين شباب
الامة ودعاتها وعلمائها ودئه الحمد والمنة ، وقد شهد له غير واحد من كبار
علماء عصره بالتفوق العلمي ، والجهاد الدعوي في سبيل السنة ، والدفاع
عنها ، ونصرة العقيدة السلفية ، ونقض ما خالفها من العقائد الباطلة
المخالفة لمنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، فهذا المفتي الاكبر
للمملكة العربية السعودية -سابقا- محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قال في
الالباني : ! صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لاهل الباطل " .
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وقال فيه العلامة الشيخ حمودبن عبد الله التويجري -رحمه الله-
" الألباني الآن علم على السنة ، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة " .
وقال الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى - فيه : " ما رأيت تحت أديم
السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد !ناصر الدين
الائباني " .
وغير ذلك من الالمحوال والشهادات من أهل السنة لهذا الامام الجبل
الالباني -رحمه الله تعالى - حتى مخالفيه من أهل الاهواء شهدوا له بالعلم
وبأنه محدث العصر ، فكان ذلك كلمة إجماع بلا نزاع ، وإن ما يجب ذكره
هنا في حق هذا الإمام للتاريخ وللعلم وللأجيال أن جهاد هذا الامام في
الدعوة إلى الله وءالى السنة الصحيحة وبيان العقيدة اللفية ، وكشف
ما عليه أهل الباطل من أهل الاهواء والبدع وغير ذلك مما عاس من أجله
وسخر حياته وكل ما يملك في سبيله ، كل ذلك كان في عصر سنواته التي
كانت مرتع الأهواء ومأوى البدع والضلالات من الصوفية والطرقية
والقبورية وغيرهم من الخارجين عن منهاج السلف الصالح -رضي الله
عنهم - ، فكان - رحمه الله تعالى - شوكأ في حلوقهم ، وقذى في أعينهم،
مع قلة المعاون والناصر من العلماء الذين هم على الطريقة السلفية علما
وعملأ ، فحصل له من جراء ذلك محن وفتن ، ووشي أهل الأهواء به إلى
الحكام فسجن مرتين - رحمه الله تعالى - صابرأ محتسبا الاخر عند الله تعالى،
ومما يجب ذكره هنا أيضا في هذا المقام أن هذا الامام مع ما كان يحمله من
المآثر العظيمة ، والمناقب الجليلة ، في العلم والعمل والدعوة إلى الله
عز وجل بقي فترات من حياته مشردأ لا بلاد تؤويه ، ولا عصبة أو قبيلة
تحميه ، حتى أكرمه الله تعالى في آخر مرحلة من عمره بالاستيطان في دولة
الأردن عن طريق بعض أهل العلم والفضل -جزاه الله خيرأ- وأعظم له
المثوبة والأجر ، فشرع في إكمال مشروعه العظيم الذي عاس من أجله
وهو تقريب السنة بين يدي الأمة ، فنفع الله به المسلمين ، وانتفع به طلاب
224
العلم والعلماء، فما يخرج له كتاب جديد إلى عالم المطبوعات حقى يتطاير
بين أيديهم في كل الأمصار ، بلهج شديد.
وأخيرأ فإن الكلام عن هذا الامام وعن جهاده وعلمه ودعوته
"وخلقه وتواضعه كثير جدأ لا يسع له هذا المقام ، ولا يسعنا في هذا المكان
إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى فندعوه : اللهم أجرنا في مصيبتنا
واخلف لنا خيرأ منها ، اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وطيب ثراه وقدس
روحه ؤأغل درجته في عليين ، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين صوأئمة العلم والحديث مع أحمد بن حنبل ويحى بن معين
والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وابن باز وجماعتهم في جنات
النعيم ، امين امين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على محمد واآله وصحبه أجمعين.
*!لأ*
225
10- ذهاب العلم بذهاب العلماء(1)
بق!م 4 عبة الرزأق العباه
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عل إمام المرسلين ، نبينا
محمد وعلى اآله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فلا يخفى على كل مسلم مكانة العلماء ورفعة شانهم وعلو منزلتهم
وسمو قدرهم ، إذ هم في الخير قادة وأئمة تقتص اثارهم ، ويقتدى
بأفعالهم ، وينتهى إلى رأيهم ، تضع الملائكة أجنحتها خضعانا لقولهم،
ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في الماء ، بلغ بهم علمهم
منازل الأخيار ، ودرجات المتقين الأبرار ، فسمت به منزلتهمص ، وعلت
مكانتهم ، وعظم شأنهم وقدرهبم ، كما قال الله تعالى : ( تزفي أدته آلدين
ءامنوأ منكغ وآلذين أوتوأ آلعفؤ درخمئ وآلمحه بما تغملون نجصل! ! أ المجادلة : 1 1 1 وقال
تعالى : ( فل هل يستتيىى ألذيهن تغقون ؤالركن ، تغقمون اتضا تحذبهر أؤلوأ ألألتث!
أ الزمر : 9 ] .
ولهذا فإن فقدهم خسارة فادحة ، وموتهم مصيبة -تظيمة ، لأنهم
نور البلاد ، وهداة العباد ، ومنار السبيل ، فقبضهم قبض للعلم ، إذ إ ن
ذهاب العلم يكون بذهاب رجاله وحملته وحفاظه ، ففي الصحيحين عن
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله !ي!
يقول : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعأ ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض
العلم بقبض العلماء " .
( 1 ) 9 مجلة الدعوة لا (1715/ 55) .
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ولهذا لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابخن عباس -رضي الله
عنهما- : " من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه " أي : أ ن
ذهابه إنما يكون بذهاب أهله وحملته.
وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - : " عليكم بالعلم قبل أ ن
يقبض ، وقبضه ذهاب أهله " .
ولهذا كان موت العالم يعد خسارة فادحة ، ونقصا كبيرأ ، وثلمة في
الاسلام لا تسد ، كما قال الحسن البصري - رحمه الله : " موت العالم ثلمة
في الاسلام لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار " .
ولقد بليت أمة الإسلام في الأشهر الأخيرة بفقد عدد من علمائها
الأخيار ، ومصلحيها الأبرار ، ممن لهم في العلم قدم راسخة ، ومكانة
عالية ، وجد واجتهاد ، وبذل وعطاء ، عبر عمر مديد ، وحياة حافلة
بالجود والسخاء .
وآخر ما وقع من ذلك ماكان في عصر يوم السبت الموافق للثاني
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة عشرين وأربعمائة وألف للهجرة ،
حيث فقدت الأمة عالمها الجليل ، ومحدثها الشهير العلامة الشيخ محمد
ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى-
ذلكم العالم الجاليل ، الذي نذر حياته ، وبذل أوقاته في سبيل خدمة
حديث رسول الله !شيم ، والنصح لسنته ، وتاتي هذه الفاجعة الكبيرة بفقده
بعد قرابة خمسة أشهر من فجيعة العالم الإسلامي بفقد شيخ الاسلام
والمسلمين سماحة العلامة المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله وغفر
له وأسكنه فسيح جناته-
ولقد قال العلامة الألباني -رحمه الله - عندما بلغه نبا وفاة سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز : " إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء
عنده باجل مسمى ، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في العليين مع الأنبياء
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، ونسأله عز وجل
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أن يخلف من بعده من هو خير منه في خدمة الاسلام والمسلمين ، والله
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وكاإنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرأ منها " وتألم كثيرأ لفقده وحز(ق لفراقه
ودمعت من ذلك عيناه .
وكانت تجمعه به -رحمهما الله - محبة عميقة ، وصلة وثيقة ، ورحم
مبارك ألا وهو رحم العلم إذ روي عن السلف " أن العلم رحم بي! أهله"
وكان كل واحد منهم كثير الثناء على الآخر والاشادة بمناقبه وقضائله،
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله - : " إن الشب خ -أي
الألباني - معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله
سبحانه ، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف
وبيان الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع ، وما كتبه في ذلك من
الكتابات الواسعة ، كله عمل مشكور ونافع للمسلمين ، نسال الله أ ن
يضاعف مثوبته ، ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل الطيب ، ، وأن
يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح " ا.هـ.
وقد كان -رحمه الله - يتمتع بصفات جليلة وخصال كريمة ، منها
غيرف على السنة النبوية ، وحرصه على نشرها ، وتمسكه الشدبد بها،
وعنايته بالتوحيد وتعليمه ونشره ، وتحذيره من الشرك والبدع ، في همة
عالية ، ونشاط متواصل ، وعطاء مستمر.
وقد كان له - رحمه الله - مؤلفات عظيمة وتحقيقات نافعة ، تربو على
المائة كانت ولاتزال محل اهتمام طلاب العلم وموضع عنايتهم ، يكثرون
من الرجوع إليها والافادة منها ، وكانت جهوده -رحمه الله - محل تقدير
الجميع ، ولذا قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات
الاسلامية منحه الجائزة عام 1419 هـوموضوعها " الجهود العلمية التي
عنيت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجا ودراسة " وتقديرأ لجهوده القيمة في
خدمة الحديث النبوي الشريف.
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ثم إن من محبته -رحمه الله - للجامعة الاسلامية في المدينة المنورة
ووفائه لها وتقديره للجهود التي تبذل فيها في سبيل نشر العقيدة وبيان
السنة فقد أوصى -رحمه *الله - بان تودع مكتبته بما فيها من مخطوطات
ومطبوعات في مكتبة الجامعة الاسلامية ، فنسال الله أن يتقبل منه ذلك
وأن يجزيه خير الجزاء .
هذا ولقد كان لنبا فقده -رحمه الله - وقع كبير على قلوب العلماء
وطلاب العلم وعلى المسلمين بعامة في أنحاء المعمورة ، وما من ريب أ ن
فقده -رحمه الله - يعد مصيبة عظيمة وحادثا جللأ تحزن له القلوب وتتألم
منه النفوس ، والحمد لله على قضائه وقدره و( إثايتإؤإتآ !اثيمازجعون ! .
ونسال الله الكريم أن يتغمد الفقيد برحمته ، ويسكنه فسيح جناته،
ويجزيه عن المسلمين خير الجزاء ، كما نسأله سبحانه أن ياجر المسلمين في
مصيبتهم هذه وأن يخلفهم خيرأ ، إنه جواد كريم رؤوف رحيم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
!و*!م
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11- محدث الشام ناصر الدين الألبافي ...
اي عالم افتقدناه (1 لم!
بقلم 4 ابراميم بامى مب الم!ى
لم يكد قلمي يجف من الكتابة عن عالم الأمة وفقيدها سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله - حتى جاءني الخبر المفجع بوفاة
شيخنا محدث الشام ، بل محدث الأمة في العصر الحديث ، العلامة محمد
ناصر الدين الألباني ، الذي وافاه أجله المحتوم قبيل المغرب من يوم
السبت الثاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة عشرين وأربعمائة
وألف للهجرة ، الموافق لليوم الثاني من شهر تشرين الأول لسنة تسع
وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد .
وكان حقا خبرأ مفجعأ ، نقله لي أخي عبر الهاتف من الأردن . . .
لقد دفئا الان الشيخ الألباني -رحمه الله - وما درى أنهم دفنوا علما كثيرأ
وقلبا كبيرأ ، حمل هموم الأمة ما يزيد على نصف قرن من الزمان .
وإن كان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قد تأثروا لموت هذا
العالم الفذ ؟ لأنهم فقدوا علمأ كثيرأ بموته ، فانا أشاطرهم مصابهم هذا ،
وأزيد عليهم أنني فقدت أيضا جارأ عزيزأ على قلبي عرفته منذ ما يقارب
العشرين عاما ، عندما حل ضيفا على الأردن عند هجرته من بلاده في
بداية الئمانينات من القرن الميلادي الحالي ، وسكن بجوارنا منذ ذلك
الحين ، فعوفت فيه العالم العامل بعلمه ، المطبق لما يدعو إليه ، لا يخشى
(1) "مجلة الدعوة " (67/171 r) .
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في الله أحدأ ، يقول الحق ولو أغضب الكثيرين ، صغارآ كانوا أ و
كبارا" . . . عرفت فيه الجار الودود . المسالم لجيرانه . . . عرفته عن قرب
بعد أن سمعت عنه الكثير ، وكنت وإياه -رحمه الله - كما قال الاول :
كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاع أحسن الخبر
لما التقينا فلا والله مآ سمعت أذني باحسن مما قد رأى بصري
وكانت هجرة الشيخ -رحمه الله - إلى الاردن هي هجرته الثانية في
حياته ، أما الاولى فكانت في طفولته المبكرة ، حيث هاجر مع أسرته من
بلده ألبانيا ، التي ولد في عاصمتها شقودرة سنة 1333 هـالموافق لسنة
1914 م هاجر -رحمه الله - من تلك البلاد مع أسرته فرارأ بدينهم من
بطس الحكم الشيوعي الغاشم الذي اجتاح أوروبا الشرقية قادما من روسيا
البلشفية ، فحل به مع أسرته المطاف في دمشق الشام ، وهناك نشا
وترعرع .
وحبب إليه العلم ، فدرلس المرحلة الابتدائية في مدارس دمشق
النظامية ، ثم رأى والده الشيخ نوح نجاتي ، وهو من كبار علماء
الأحناف في بلاده ، أن يخرجه من تلك المدارلس ، ويضع له برنامجا لتلقي
العلوم الشرعية واللغوية على مشايخ الشام البارزين في عصره ، وهكذا
كان .
ثم حبب للشيخ علم الحديث ، وشجعه على ذلك مقالة قرأها
للشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار التي كان يصدرها في مصر ، وكان
موضوع المقالة حول محاسن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي والماخذ عليه
وتخريج الحافظ زين الدين العراقي لاخاديث هذا الكتاب ، وكانت هذه
المقالة بداية الطريق الطويل في مشوار الشيخ مع علم الحديث ، والذي
انتهى منذ أيام قلائل.
ومنذ ذلك الحين انكب الشيخ -رحمه الله - على دراسة علم الحديث
ومصطلحه وهو لم يتجاوز العشرين من عمره ، وقضى في دراسة هذا
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العلم الماتع ساعات طويلة من يومه ، إما في محل تصليح الساعات الذي
كان يعمل فيه مع والده الشيخ نوح نجاتي ، وإما في أروقة المكتبة الظاهرية
التي قضى فيها الوقت الأكبر إبان طلبه للعلم ، فكان يمكث فيها من
الوقت أكثر مما يمكث في محله الذي هو مصدر رزقه ، حتى إنه كان يداوم
فيها أكثر من موظفيها الرسميين ، مما استدعاهم أن يخصصوا له غرفة
للمطالعة والقراءة فيها.
كان -رحمه الله - شغوفا بطلب العلم ، لا يريح جسده البتة من عناء
القراءة والسهر وتقليب أوراق الكتب والمخطوطات ، حتى أعياه التعب،
ودب في جسمه المرض ، وهو لم يزل شابا ، فنصحه الأطباء بالخلود إلى
الراحة ، وعدم ممارسة الأعمال الكتابية ، فامتثل لأمرهم -كما يظن رحمه
الله - فترك العمل في تلك الكتب والمخطوطات الموجودة في المكتبة
الظاهرية ، وأخذ يسلي نفسه (!) بالبحث عن ورقة ضائعة من مخطوط
ما ، واستغرق هذا البحث شهورأ عدة ، كانت أصعب من عمله الأول في
القراءة والتحقيق ، وأسفر البحث عن هذه الورقة الضائعة عن تاليف
كتاب فهرس مخطوطات الحديث الموجودة في المكتبة الظاهرية - .
فانظر -أخي القاريء الكريم - إلى علو همة هذا الشيخ ، وعدم
تضييعه للأوقات حتى في حال مرضه ، ولقد ذكرني حاله في مرضه الأول
الذي ألم به أيام شبابه بمرضه الأخ!ير الذي توفي فيه ، حيث زرته في بيته
الزيارة الأخيرة منذ قرابة الثلاثة شهور ، وقد أخذ المرض منه ماخذه ،
فوجدته منكبأ على كومة من الكتب ، يطالع ويعلق ، ويملي على تلاميذه ،
وأحفاده بعض الفوائد الحديثية والفقهية لتدوينها في كتاب يعمل على
تاليفه.
وحدثني -رحمه الله - في تلك الزيارة عن مشاريع لمؤلفات ينوي
العمل فيها ، تحتاج إلى مثل عمره المبارك لانجازها . . . أشفقت عليه
حينها ، وقلت له : يا شيخنا ، أما ان لك أن تستريح ! ولكن أفى له
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ذلك وقد أشرب حب العلم قلبه ، فلا يصحو إلا عليه ولا ينام إلا عليه،
وصدق رسول الله !يم حيث يقول : "منهومان لايشبعان طالب علم
وطالب مال " ولقد والله كان الالباني من طلاب العلم الذين لا يشبعون
منه.
ومن حبه للعلم وأهله فقد كان يعامل طلابه في الجامعة الاسلامية
بالمدينة المنورة ، أثناء تدريسه فيها ، كابنائه وأصدقائه ، حيث ربطته بهم
روابط وثيقة ، فلم يكن يكتفي بما يلقيه عليهم من دروس ومحاضرات في
قاعات الدرس ، بل يسعى لافادتهم أينما كانوا ، في ساحات الجامعة
واستراحاتها ، وفي الطريق ماشيأ أو راكبا في سيارته ، حيث يقوم لإيصال
بعض الطلبة في طريقه ، تطبيقا لقول الرسول !يم : " من كان له فضل
ظهر فليعد به على من لاظهر له " .
ووفاء منه لهذه الجامعة التي أحبها ، وأفنى فيها شطرأ من عمره ،
فقد أوصى بان تودع مكتبته العامرة ضمن مكتبة هذه الجامعة العريقة،
حتى تعم الفائدة ، وينتفع بها قطاع كبير من الطلبة الذين يؤمونها من شتى
أصقاع المعمورة ، فما أكرمك حيا وما أكرمك ميتا يا شيخنا المبجل!
كان الشيخ الائباني -رحمه الله - يتحلى بصفات قل أن توجد في كثير
من العلماء أمثاله ، ومن أهمها التمسك بما يراه صوابا وحقا ، وإن
خالف رأي الكثيرين ، ولذا فقد عاداه كثير من المخالفين من المذهبين
والمتصوفة والمبتدعة ، وكان يقارعهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، هذا
إن كان عندهم دليل.
ولم تكن مخالفته للآخرين لهوى عنده أو انتصارأ لنفسه ، إنما هو
انتصار للحق وأهله ، وقد زرته في بيته سنة 1407 هـ/1987 م في محاولة
مني للتوفيق بينه وبين أحد أقرانه من كبار المشايخ المحققين لعلم
الحديث ، والذي كان يخالفه الرأي في كثير من المسائل ، ومن جملة
ماقلت له يومها : ياشيخنا ، لم يزل الالمحران يخالف بعضهم بعضا،
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ولكن دون هذه القطيعة التي نراها بينكما منذ سنين عديدة ، وذكرته بما
لذلك من تاثير سلبي كبير علينا نحن طلبة العلم ، فقال : يابني ، إ ن
خلافي مع الشيخ فلان ليس خلافا شخصيأ ، إنما هو خلاف منهج
ومبدأ ، ومنهجي لا يلتقي مع منهجه ، ولكنه -رحمه الله - رأى أن من
الخير الالتقاء بهذا الشيخ ، واغتنمتها فرصة عظيمة بان جمعتهما في بيتي
ولم يكونا قد التقيا منذ اثنتي عشرة سنة ، ثم لم يلتقيا بعدها أيضا منذ
ذلك التاريخ ، وقد مضت من السنين مثلها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إلا أنه -رحمه الله - كان وقافأ عند الحق إذا تبين له الخطا ، وأن
الصواب مع الغير ، ولا أذكر أنني راجعته في مسالة علمية ؤهم فيها في
كتاب من كتبه ، إلا ويمسك القلم مصححا للخطا وشاكرآ لي تنبيهه
عليه ، ومن يقرأ في كتب الشيخ -رحمه الله - يجد رجوعه عن كثير من
المسائل الفقهية أو الحديثية التي كان كتبها في طبعات سابقة لكتبه تلك.
وبعد ، فماذا عساي أن أكتب عن رجل نذر نفسه وعمره وحياته
للعلم وأهله ، ونشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين ، وخدمة سنة
المصطفى !يخؤ ، وقد رفع شعار " تقريب السنة بين يدي الأمة " ، وعمل
على تقريبها من خلال شعار اخر هو التصفية والتربية ، أي تصفية السنة
والأحاديث النبوية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي شابتها،
وتقديمها لعامة الامة صافية نقية ، ثم تربية النسء والعامة والخاصة على
هذه السنة المطهرة .
ماذا عساي أن أكتب عن عالم فذ ، وعن محدث ملهم ، وعن رجل
عصامي ، وعن جار ودود ، وعن شيخ فاضل ؟ فالقلم والقرطاس
لا يوفيانه حقه ، ولا نملك له الان إلا الدعاء ، ثنسأل الله أن يجزيه كفاء
ما قدم ، وأن يخلف على المسلمين مثله أو خيرأ منه.
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12 - المشهد الأخير من رحيل الألباني +رحمه الفه (1)
بقكل 54 . معمة م!موه أبو رميم
لقد ذكرني المشهد الأخير من جنازة الشيخ أبي عبد الرحمن باول لقاء
معه -رحمه الله - قبل ثلاثين عاما ؟ حيث كنت يومها متدثرأ بلباس
التصوف ، أمرع الخد عل أعتاب أشياخه.
يومها كان الجهل قد غرر بي بك!سب كان للأشياخ نصيبا مفروضأ في
صناعته ، لم يكن جهلأ بالحقق والذكر والخلوات البدعية ؟ فقد أتقنتها
حتى غاليت في بعضها ، فوتجدتني قد نذرت للرحمن صوما إلا عن شيخي
في الطريقة الذي وتد في نفسي قدرته المزعومة عل فتح المغاليق إلى ففك
لا يبلى.
ويومها كنت جاهلأ بما يدور حولي ، وحول من تدور عميهم
دعاوي التجهيل والتضليل ، فكان ما كان مني نحو الشيخ أبي عبد الرحمن
ومنهجه من كوامن ضدية دفعتني لسؤاله -وأنا تحت تأثير خلفيات
التحدي - : لماذا تحارب الأئمة الأربعة ؟ هكذا كان ئشيع من لم ترفهم
طريقته السلفية.
لم يكد يخرج السؤال من بين شفتيئ ، وأنا شاب في السنة الأولى في
كلية الشريعة ، حتى وجدت برد كفه الناعم يأخذ بكفي نحو مقعد جانبي
يحاورني بكل هدوء .
(1) o مجلة البيان ! (144/ 151 - 152) .
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خرجت من عنده وقد غقتني دهشة دفعني فضولها إلى مواصلة لقائه
والتعرف على ماعنده -رحمه الله - فإذا بي أقف على عالم متخصص،
ومحاول عنيد ، يحيي السنة ، ويميت البدع ، داعية إلى التوحيد الخالص،
حرب على الشرك بانواعه ، تعلوه نضرة الحديث.
صحبت الرجل صحبة تخللها مواقف مشهودة كان أهمها:
شهوده زواجي من فتاة سورية اختارتها لي زوجته خديجة قادري ،
وشهد لي بمتابعة الدراسة العالية في جامعة أم القرى شهادة مكتوبة خفظت
في ملفي الشخصي.
انقطعت لطلب العلم ، ولم أنقطع عن الشيخ -رحمه الله - وفي أثناء
ذلك وجدت الشيخ قد اصطدم بثلاث فئات من الناس :
الفئة الأولى : فئة العلماء الذين ئقرون له بالفضل والسبق في
العلم ؟ حيث ناقشوه مناقشة العالم للعالم ، لم يخرجهم خلافهم معه عن
حسن الأدب للتقدير للشيخ -رحمه الله - كان منهم : الشيخ العلأمة ابن
باز -رحمه الله - والشيخ حماد الأنصاري ، والشيخ عمر فلاتة ، وغيرهم
كثر.
الفئة الثانية : فئة المتسلقين من الأصاغر الذين وجدوا في كنف
الشيخ -رحمه الله - ورعايته وتوجيهه مخرجأ مقنعا لهم ، وفجوة يغبرون
من خلالها لتحقيق أحلامهم ، وتعويض إخفاقهم على مقاعد الدراسة.
الفئة الثالثه : فرق الضلال وأهل الانحراف فقد أوجعوه تجديعا،
يحدوهم التعصب والقوى والتقليد الأعمى ، فصال عليهم -رحمه الله-
بخجته : قال الله ، قال رسوله ، فبدد شمل أدلتهم ، وبين قضر
فهمهم ، وأعاد الراحلة إلى جادة الطريق.
استغل هؤلاء والحاسدون بعض كبوات الشيخ - رحمه الله - ظنا منهم
أن الفارس قد هوى ، وغاب عنهم أن اجتهاد العالم ماجور عليه غير
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مازور ؟ لكنه العمى أطفا نور الحق من الصدور فخابت عنهم أشياء
وأشياء .
وقبل انسدال المشهد الأخير من حياة الشيخ دفعني الشوق إلى عيادته
في مرض موته مع جمع من أهل العلم والفضل ، فرأيت جسدأ قد علته
صفرة الرحيل ، وغلبه النحول ، وتمكن داء الهرم ، قتفث يده ورأسه فرد
بصوت خافت هادىء ينبيء عن ذهن حاضر لم يختلط ، حقل بعضنا أمانة
إبلاع سلامه إلى أحبابه ، وما هي إلا أيام معدودة حتى فاضت روحه
فادركيته يوم الدفن ، وانسدل الستار على جسد إمام من أئمة المسلمين،
ليلحق بمن سبقه من علماء الامة العاملين.
اللهم ارحم عبدك الألباني ، وأكرم نزله ووسع قبره قد بصره ،
وتجاوز عقا بدر منه اجتهادأ أخطا فيه ؟ إنك سميع مجيب الدعاء .
*!لم*-
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13- وقفة أمام عام الحزن (1)
دمعة شعرية على بوابة وداع " نجم الحديث النبوي "
الشعخ محمد ناصر الدين الألبافي - يرحمه النه+
لمن يتدفق التغئم
ومن ترثي قصائذنا
إذا كان الاسى لهبا
وقل لي : كيف يحملني
إذا كانت مواجعنا
فقل لي : كيف أطفئها
أعاتم الخزن ، قد كثرت
كانك قد وعدت المو
فأنت تفي بوعدك ، وهـ
ألست ترى ركاب المو
ألست ترى حصون العد
نودع ها هنا علما
جهابذة العلوم مقحؤا
قضؤا وجميع من وردوا
(1) !مجلة الشقائق " (26/ 30 ) .
ثمر 4 مب الرهمة بغ مال ة العثماوي
وماذا يكتب القلئم ؟ !
وكيف يصؤر الالم؟
فقل لي : كيف أبتسئم؟
إلى آفاقه المحفئم؟
كمثل النار تضطرئم
وموج الحزن يلتطئم؟
علينا هذه الثلبم
ت وعدأ ليس ينفصبم
و يمضي - مسرعا - بهم
ت بالأحباب تنصرم ؟ !
صم رأقي العين تنهدئم؟
ويرحل من هنا علئم
فدمع العين ينسجئم
مناهل علمهم وجموا
YrA
تكاد الالة الحدبا ء والأقدام تزدحم
تطير بهم إلى الأعلى وبالجوزاء تلتحبم
أكاد أقول : إن الش! !ر لم يسلم له نغبم
وإن عقارب الساعا ت لم ئحسب لها رقم
تشابهت البداية والنها ية واختفت " إرئم"
ونفذ سد مأرب كل ما نادى به " العرئم"
هوى نجم الحديث كما هوت من قبله قمئم
وكم رجل تموت بمو ته الأجيال والأمئم
أناصر سنة المختا ر دربك قضذه أمخ
رفعت لواء سنتنا ولم تقصر بك الهمبم
قضيت العمر في عمل به الأوقات تغتنم
خدمت حديث خير النا س لم تسام كمن سئموا
حديث المصطفى شرحت به الايات والحكئم
فنحن بنور سنته إلى القرآن نحتكئم
خدمت حديث خير النا س لم تنصت لمن وهموا
ولم تشغل بما نثروا من الأهواء أو نظموا
سلمت بعلمك الصافي من " البلوى " وما سلموا
غنمت بما اتجهت له ومن نشروا الهدى غنموا
ومن جعل العلا هدفا فلن ينتابه الائم
أناصر سنة الهادي سقاك الهاطل العمئم
بكتك الشام -ويح الشا م أخفت بدرها الظلئم
وخيم فوق " اردنها " سحاب ، غيثه الألم
بكت " ألبانيا " لغبت بها أحقاد من ظلموا
وعشس في مرابعها بغاث الطير والرخئم
بكاك المسجد القدسي والمدني ، والحرئم
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بكتك سلاسل الكتب الـتي كالدر ، تنتظم
فسلسلة الأحا ديث الـضي صحت لمن فهموا
وسلسلة الأحاديث الـضي ضعفت لمن وهموا
وتحقيق الأسانيد الـصتي ثبتت لمن علموا
علوم كلها شرف تعز بعزها القيئم
أناصر سنة الهادي لنا من ديننا رحم
لقيتك دون أن ألقا ك تورق بيننا الشيئم
لقيتك في ظلال العد - والأزهار تبتسم
نخقعنا محبة خير من سارت به قدم
خدمت جلال سنته فيا طوبى لمن خدموا
رحلت رحيل من أخذوا من الأمجاد واقتسموا
كانك لم تدر قلما ولم ئحر الحديث فئم
حزئا ؟ كيف لم نحزن وشريان القلوب دئم
ولكنا برغم الحزن لم يشطح بنا الكلئم
ولولا أن أنفسنا برب الكون تعتصم
لماجت بالأسى وغدت أمام الحزن تنهزم
بهم كلا!م
240
15 - يا عام عشرين (1)
مرثية الإمام المحث الشعخ محمد ناصر الدين الألبافي
- رحمه الله رحمة واسعة-
ثعر 8 كبة الرزأق العى
مالي أراك تباري الشمس! إمعانا
الموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا
سواك يطمسه موت وأنت به
ولدت مرتقبا عرسا وتيجانا
كانك الشمس أخفاها السحاب فما
كانك النبع دفق الماء يفضحه
كأنك الصبح مهما الليل غالبه
ينفك إشعاعها ينداح ألوانا
حتى وإن حجبته الغاب أغصانا
سواك ذكراه في مال وفي نسب
وعيت منها جبالأ من مراجعها
(1) ( مجلة الدعوة " ( 40 /1vvr) .
إلا وأيقظ أبصارأ واذانا
وصرت للسنة الغراء عنوانا
فكنت بحرأ وكانت فيك حيتانا
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حررت رأيك من أغلال مذهبها
وللأئم! تعلي قدرهم شانا
محصت كل صحيح من شوائبها
كما تنقي من الشطآن ذهبانا
نخلتها فاستبانت في مواطنها
حسنا وسقما وتصحيحا ونكرانا
فرقت للحق شمسا في مطالعها
حتى غدا كل شرق منك مزدانا
جددت للناس في نهل الحديث هوى
أودى القلوب فهل أحصيت قتلانا!
أشهدتنا مثلأ للعبقري طوى
في كل عصر من الابداع ميدانا
وجئت صدقا بما لم يستطع غقم
من سابقيك وما آليت إتقانا
ونلت في حومة الاعلام مفتئدأ
قد جاوز الدهر آفاقا وشطآنا
قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم
فما عليك إذا وفيت إحسانا
وماعلى السيل إن طفت جوانبه
لكنه غادر المرباع ريانا
أهل الحديث على الاعصار جنتها
وكنت في عصرنا عدنأ ورضوانا
هذا هو الدين يعلي شان حامله
كانوا من الروم أو فرسا وألبانا
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ياناصر الدين قد صدقت نصرته
فما عليك إذا خلفت دنيانا
في واسع الأمل الفواح تنشدها
في الخلد متشحا روحا وريحانا
ياعام عشرين كم أبليت في كبدي
فجائعا تتوالى منك أحزانا
غدوت بالباز تفري فيئ حسرته
ورحت تذكى بالالباني أشجانا
ياعام عشرين أي الفخر تكتبه
فقد صدعت لعز الدين أركانا
ياعام عشرين أين الفخر تكتبه
أما كفاك فكم قرحت أجفانا
أما كفاك طويت العقد جوهرة
من بعد أخرى فهل أعنيت أكفانا
لولا الرجاء على الالام يصحبني
لاغتالني اليأس من دهري بما كانا
في كأ-صه!ر في
إلى هنا انتهى ما أردث جمعه وتحريره في هذا الكتاب ، وقد استغرق جهدأ كبيرأ في
!ححيحه والعناية به ، بسبب كثرة الأخطاء في أصول المقالات ، مما أذى إلى وقفات
تأمل عند كثير من المواضع ، إضافة إلى خلؤ الاضول من علامات الترقيم والأقواس
ونحو ها ، وقد وافق الفراغ منه عصر الاربعاء ، السادس والعشرين من شهر ربيع
الأول لعام واحد وعشرين واربعمانة والف ، حامدأ لله ، ومصليما على نبينا محمد
رسول الله ، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه . (طالب) .
ك! ! !
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فهرس الموضوعات
تقديم بقلم الاستاذ الشيخ محمد عيد العباسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ عبد الله علوس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
تقديم بقلم الاستاذ نور الدين طالب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
القسم الأول : المقالإت:
ا - وجوب التفقه في الحديث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
2 - معجزات الإسلام العلمية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
3 - عودة إلى السنة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
4 - نقد كتاب (التاج) في الحديث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
القسم الثاني : الردود:
أ - حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2 - حول إفطار الصائم قبل سفره من الفجر أيضا . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
3 - حول فتوى قتل الوالد بولده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
4 - حول المهدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص . 0 0 0 0 0 0 0 0 155
5 - حول رواية بني أمية للأحاديث وطعن المستشرقين بها 0 0 0 0 0 111
6 - حديث تظليل الغمام له أصل أصيل . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1130
7 - حادثة الراهب بحيرا حقيقة لاخرافة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180
8 - الاخاديث في العمامة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 128
9 - حول أحاديث ميمون بن مهران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
15 - حول المهر . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
11 - حول الحج والعمرة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
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القسم الثالث : الفتاوى الحديثية
ا -.حول حديث "يوشك أن تتداعى عليكما
2 - حول حديث "لو آعتقد أحدكم في حجر
3 - حول حديث "يوم صومكم يوم نحركم"
4 - حول حديث "العنان " . . . . . . . . . . .
القسم الرابع : مقالإت حول العلامة الألباني
ا - من مناقب العلامة الألباني . . . . . . . . .
2 - المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدينا
3 - نقاط يسيرة من سيرة عطرة . . . . . . . .
4 - ناصر الحديث ومجدد السنة . . . . . . . .
5 - الألباني رافع لواء التصفية والزبية . . . .
6 - شذرات من ترجمة الألباني . . . . . . . . .
7 - مع شيخنا ناصر السنة والدين . . . . . .
8 - مواقف وذكريات . . . . . . . . . . . . . .
9 - رحيل ريحانة الشام . . . . . . . . . . . . .
10_ ذهاب العلم بذهاب العلماء . . . . . . .
11 - محدث الشام . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - المشهد الأخير من رحيل الألباني . . . .
1 r - وقفة أمام عام الحزن . . . . . . . . . . .
14 - يا عام عشرين . . . . . . . . . . . . . . .
فهرس الموضوعات . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بملابملا!
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عنوان ال!ب
الح!! المصور (الطبعة الرابعة)
الالى شبصار في نقد الأخبار
الأحاديث الئ استشهد كا الإمام مسلم
الح!3 المشروع في الطلاق المجموع
البناء على القبور
فوائد لط كناب العلل لابن أبى حاتم
القولى الجلى في حكم التوسل بالنى والولى
القو(، في علم النجوم
المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة
التو-نيد
اخاديث في ذم الكلام وأهله
الشفاعة عند أهل السنة
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام 211
تحفة اللبيب في شرح التقريب
تلخي!س كناب الاستغاثة والرد على
الأخنائي
السبي!، الميسر في الرياضيات (3 ثا)
الأحاديث والاثار الئ حكم عليها
الإمام النووى في كمبه
مقدمة لط مصطلح الحديث
الأجوبة الجلية لط الأحكام الحنبلية
الزهد
الجامع الصغر
مقالارت الألباف!
اسم المؤلف
عد الرحمن يحى المعلمى
عد الرحمن يحى المعلمى
عد الرحمن يحى المعلمى
عبد الرحمن يحى المعلمى
عد الرحمن يحى المعلمى
محمد خضر حسين
الخطيب البغدا ( ى
د. محمد الخميس
أبو الفضل المقرئ
د . ناصر الجديع
ابن دقيق العيد
ابن دقيق العيد
شيخ الإسلام ابن تيمية
محمود زهرا
د . ناصر السلامة
عبد القادر بن بدران
موسى القدو UA
أبو حاتم الرازى
أبو يعلى الحنبلي
نور الدين طالب
المحقق
د . عبد العزيز السعيد
سيدكط الشنقيطي
محمد الموسى
حاكم المطيرى
حاكم المطيرى
عبد الرزاق البخارى
د. يوسف السعيد
د. يوسف السعيد
د . ناصر الجديع
د. عبد العزيز السعيد
صبركط شاهين
نور الدين طالب
نور الدين طالب
منذر محمود
د. ناصر السلامة
السعر
28
13
16
35
غلاف
غلاف
غلاف
غلاف
مجلد
مجلد
مجلد
مجلد
13 امجلد
0 2 اغلاف
35 امجللى
12
غلاف
غلاف
غلاف
غلاف
ر
ر
كتب نخت الطباعة
عنوان ال!ب
شرح القواعد الفقهية
بلوغ المرام
تأسيس الأحكام
اسم المؤلف
عبد المحسن الزامل
ابن حجر
أحمد يجى النجمي
المحقؤ،
حصر الزصرى
قائمة التوزيعات
عنوان ال!ب اسم المؤلف
فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان 1/ 2 مشهور حسن سلمان
نحتصر كناب معا ا في طريق طلب العلم للسدحان سامي البكر
شرح مسائل الجاهلية 1/ 2 د. يوسف السعيد
أفكار للداعيات راجية فضل اللة
أفكار للمتميزات راجية فضل اللة
أفكار للمبدعات راحية فضل اللة
جميع /صد/ر/ت ر/ر عطر ف! /لأررن
المحقؤ،
المملكة العربة السعودية الرياض شارع السويدي الطم يثرق النفق ص .ب . 162
الرمز البريدي : 2 36 1 1 هالف : 4 0 1 66 2 4 - 63 9 66 2 4 فاكس : 6 0 579 2 !
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